
Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 05/04/2013 

 

 

Program skupu akcji własnych DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A. 
 

 

I. CEL PROGRAMU 

 

Celem Programu skupu akcji własnych DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A. (dalej: 

Program) jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej 

odsprzedaży, na warunkach i w trybie określonych w Uchwale w nr 3 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia 

Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży 

(dalej: Uchwała nr 3 ) oraz Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia środków na sfinansowanie 

nabycia akcji własnych Spółki (dalej: Uchwała nr 4). 
 

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZACE PROGRAMU 

 

 

1. Rozpoczęcie Programu zaplanowane jest na dzień 06.05.2013 r. 

 

2. Realizacja programu będzie pozostawać w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawa 

polskiego, a także zasadami ustalonymi w Uchwałach oraz z postanowieniami 

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. 

 

3. Programem objęte są akcje Spółki zarówno notowane w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku NewConnect jak i pozostałe akcje Spółki. 

 

4. Akcje Spółki mogą być nabywane przez Spółkę w szczególności: za pośrednictwem domu 

maklerskiego, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych lub 

samodzielnie, w tym poza obrotem zorganizowanym. 

 

5. Program zostanie zakończony najpóźniej 26 kwietnia 2014 r. 

 

6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 1,00 zł (jeden 

złoty) za jedną akcję. 

 

7. Zarząd, kierując się interesem Spółki może: 

a. zakończyć nabywanie akcji przed 26 kwietnia 2014r. lub przed wyczerpaniem całości 

środków przeznaczonych na ich nabycie; 

b. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. 

 

8. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed 26 kwietnia 2014 r. 

lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie Zarząd przekaże 

stosowną informację w trybie określonym w art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej. 

 

9. W odniesieniu do ceny emitentowi nie wolno podczas wykonywania transakcji w ramach 

programu odkupu nabywać akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego 



niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu, w którym 

dokonywany jest zakup. 

Jeżeli miejsce obrotu nie jest rynkiem regulowanym, cena ostatniego niezależnego obrotu lub 

najwyższa bieżąca niezależna oferta wzięta do odniesienia jest ceną rynku regulowanego 

Państwa Członkowskiego, w którym dokonano zakupu. 

 

10. Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości po zakończeniu realizacji Programu 

zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji. 

 

 

Pozostałe warunki skupu określone zostały w przywołanych powyżej Uchwałach 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2013 roku.  
 
 
 


