
Warimpex podjął decyzję w sprawie Programu Skupu Akcji 

 

Warimpex Finanz- und Beteiligungsaktiengesellschaft ("Warimpex" lub "Spółka") zamierza doko-
nać nabycia akcji własnych. W dniu 19 listopada 2018 roku Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki zde-
cydowały o przeprowadzeniu programu skupu akcji własnych ("Program Skupu Akcji 2018") 
zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 8 austriackiej Ustawy o Spółkach Akcyjnych (Aktiengesetz, "AktG") oraz 
na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale podjętej na trzydziestym pierwszym corocznym 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 14 czerwca 2017 roku. 

W ramach Programu Skupu Akcji 2018 akcje nabywać będzie Spółka. Maksymalny wolumen naby-
wanych akcji wyniesie do 1.000.000 akcji, t.j. ok. 1,85% wysokości obecnego kapitału zakładowego, 
co łącznie z akcjami już posiadanymi (66.500 akcji) stanowić będzie 1,97% wysokości obecnego ka-
pitału zakładowego. Odkup akcji planowo rozpocznie się w dniu 26 listopada 2018 roku (warunki 
zamieszczono poniżej). 

Szczegóły dotyczące Programu Skupu Akcji zostaną opublikowane na stronie internetowej: 
http://www.warimpex.com/investors/share-information/copy-of-share-buy-back-
2018.aspx?sc_lang=pl-PL. 

Warunki Programu Skupu Akcji 2018:  

Dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki uchwały upoważniającej: 
14 czerwca 2017 roku. 

Dzień opublikowania uchwały upoważniającej podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ak-
cjonariuszy Spółki: publikacja została dokonana w dniu 14 czerwca 2017 roku przez spółkę pressetext 
Nachrichtenagentur GmbH w elektronicznych systemach rozpowszechniania danych Thomson Reu-
ters, Bloomberg oraz DowJones Newswire zgodnie z art. 119 ust. 7 oraz ust. 9 Ustawy o Giełdzie 
(Börsegesetz, "BörseG") z 2018 roku w związku z art. 2 austriackiego Rozporządzenia w sprawie 
Publikacji (Veröffentlichungsverordnung, "VVO") z 2018 roku. 

Początek i przewidywany okres trwania Programu Skupu Akcji 2018: najprawdopodobniej od 26 li-
stopada 2018 roku do 30 sierpnia 2019 roku. 

Rodzaj akcji: akcje Spółki na okaziciela bez wartości nominalnej (ISIN AT0000827209). 

Limit ceny: kwota nie niższa niż 30% poniżej oraz wyższa niż 10% powyżej średniej nieważonej ceny 
zamknięcia w ciągu dziesięciu dni poprzedzających nabycie akcji na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Wiedniu. 

Charakter i cel Programu Skupu Akcji 2018: odkup akcji własnych za pośrednictwem Giełdy Papie-
rów Wartościowych w Wiedniu w celu dysponowania akcjami w sposób dozwolony przepisami usta-
wowymi. 

Ewentualny wpływ Programu Skupu Akcji 2018 na dopuszczenie akcji do obrotu: brak. 

Liczba oraz przydział opcji na zakup akcji, które zostały lub zostaną przyznane pracownikom, kadrze 
kierowniczej oraz członkom organów Spółki lub jednostek powiązanych: Spółka nie zamierza przy-
znawać takich opcji. 

Transakcje odkupu akcji będą zawierane przez instytucję kredytową, której decyzje w zakresie termi-
nu odkupu są podejmowane niezależnie od Spółki i która jest zobowiązana do przestrzegania warun-
ków obrotu określonych w art. 3 Rozporządzenia Delegowanego Komiji (UE) 2016/1052 z dnia 8 
marca 2016 r.). Niniejsza publikacja na podstawie art. 17 Rozporządzenia MAR zastępuje publikację, 
o której mowa w art. 4 ust. 2 VVO z 2018 roku, zgodnie z art. 9 VVO z 2018 roku. 

 



Zastrzeżenie: 

Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży ani próby nakłonienia do kupna bądź objęcia papie-
rów wartościowych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie podlegają publikacji, bezpo-
średnio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Niniejszy 
dokument (oraz informacje w nim zawarte) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów 
wartościowych, jak również nie jest próbą nakłonienia do kupna papierów wartościowych w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której taka 
oferta lub próba nakłonienia byłyby niezgodne z prawem. 

Niniejszy dokument nie tworzy po stronie Spółki obowiązku przyjmowania ofert odkupu akcji Spółki. 

 


