
RAPORT BIEŻĄCY Nr 64/2014 

 

Data sporządzenia: 

13.06.2014 

 

Temat: 

Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Holding 

S.A. przez spółkę zależną Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.) 

 

Informacja: 

Zarząd Emperia Holding S.A. („Emitent”) otrzymał informację, że w wyniku realizacji 

upoważnienia udzielonego uchwałą nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia 

Holding S.A. z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie 

Spółki zgody na nabywanie przez Emperia Holding S.A. i jej spółki zależne akcji własnych  

i określenie zasad nabywania akcji oraz w sprawie zgody na zawarcie umów pomiędzy Emperia  

i spółkami zależnymi oraz z uchwałą nr 3/04/2013 Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A z dnia 

12.09.2013 roku, spółka zależna Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.) nabyła w dniu 

13 czerwca 2014 roku w transakcji pakietowej od Millennium Dom Maklerski S.A. (firma 

inwestycyjna za pośrednictwem której wykonywany jest program skupu akcji Emperia Holding 

S.A. przez Elpro Development S.A.(dawniej P1 Sp. z o.o.)), podczas sesji giełdowej na rynku 

podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 8 911 sztuk akcji Emperia 

Holding S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Nabyte akcje stanowią 0,059% kapitału 

zakładowego Emitenta i uprawniają do 8 911 (0,059%) głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Emitenta. Cena nabytych akcji wyniosła 61,78 zł za akcję. Skupione akcje mają 

zostać umorzone przez Emitenta.  

 

Od dnia rozpoczęcia programu skupu akcji Emitenta, spółka Elpro Development S.A. (dawniej P1 

Sp. z o.o.) nabyła 366 923 akcji dających prawo do 366 923 (2,428%) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta i stanowiących 2,428% kapitału zakładowego Emitenta. 

 

Spółka Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.) oraz Emitent posiadają łącznie 1 661 136 

akcji Emitenta dających prawo do 1 661 136 (10,990%) głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Emitenta i stanowiących 10,990% kapitału zakładowego Emitenta. 

 

Transakcje skupu akcji Emitenta dokonywane były zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE)  

nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji 

instrumentów finansowych. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych, w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 


