
Program skupu akcji własnych EXAMOBILE S.A. 
 
 
I. Postanowienia ogólne.  

1. Podstawę prawną Programu skupu akcji własnych EXAMOBILE S.A. stanowią:  
a) Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXAMOBILE S.A. z dnia 30 czerwca 2014r. w 
sprawie udzielenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji 
własnych;  
b) Art. 362 § 1 pkt. 8) ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000r., 
Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), zwany dalej k.s.h.,  
oraz inne właściwe przepisy prawa.  
2. Niniejszy Program skupu akcji własnych (dalej „Program”) zawiera szczegółowe zasady i warunki 
nabywania akcji własnych EXAMOBILE S.A.  
3. Program dotyczy skupu akcji EXAMOBILE S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) notowanych w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.  
4. Akcje własne nabywane będą samodzielnie przez Spółkę.  
 
II. Cel Programu. 
Celem Programu jest nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży.  
 
III. Szczegółowe warunki Programu.  
1. Rozpoczęcie Programu skupu akcji własnych zaplanowane jest na dzień 22 maja 2015r.  
2. Przedmiotem nabycia będą tylko akcje własne w pełni pokryte, notowane w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect.  
3. Łączna liczba akcji własnych nabywana w ramach Programu wyniesie nie więcej niż 145 000 akcji. 
4. Akcje w ramach Programu będą nabywane w cenie 1,65 zł za jedną akcję.  
 
IV. Sposób prowadzenia skupu akcji własnych:  
1. Nabycie akcji własnych w ramach Programu będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza 
obrotem zorganizowanym na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie ze wzorem umowy 
stanowiącym załącznik do niniejszego Programu. 
2. Akcjonariusz zainteresowany sprzedażą akcji złoży Spółce w sposób określony w opublikowanym 
przez Spółkę „Zaproszeniu do składania ofert” ofertę sprzedaży akcji, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik do niniejszego Programu. Złożona oferta nie może zostać wycofana, ani 
odwołana.  
3. W przypadku gdy łączna liczba akcji w otrzymanych przez Spółkę ofertach sprzedaży przekroczy 
145 000 akcji, zostanie zastosowana proporcjonalna redukcja z zaokrągleniem wartości ułamkowych 
w dół.  
 
V. Informowanie Akcjonariuszy.  
1. O liczbie akcji, które spółka odkupi od poszczególnego akcjonariusza oraz o sposobie i szczegółach 
procedury ich nabycia Akcjonariusz zostanie poinformowany na wskazany adres poczty 
elektronicznej.  
2. O pozostałych zdarzeniach związanych z nabywaniem akcji własnych, wymaganych przepisami 
prawa, Spółka będzie na bieżąco informowała w raportach bieżących w systemie EBI. 
 


