
Załącznik do Raportu bieżącego Apator SA nr 28/2018 z dnia 30 maja 2018 roku 

Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego  

 

§ 1 

Program odkupu akcji własnych, zwany również Programem, wprowadza się zgodnie  z 

postanowieniami:  

 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2017, poz. 1577), 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 

uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), 

 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w 

odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających 

zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji, 

 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków 

instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. 

 

§ 2 

Celem przyjęcia Programu odkupu akcji własnych jest doprowadzenie do obniżenia kapitału 

zakładowego Apator S.A. poprzez umorzenie akcji nabytych w ramach Programu. Realizacja 

Programu leży w interesie zarówno Spółki jak i akcjonariuszy, w sytuacji gdy  kurs giełdowy 

kształtuje się poniżej wartości godziwej akcji Apator S.A. Programem Skupu objęte są w pełni 

opłacone akcje Spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów 

Wartościowych S.A w Warszawie. 

§ 3 

Skup akcji własnych Apator S.A. w ramach Programu odbywać się będzie na następujących 

warunkach: 

1. Apator S.A. może nabywać akcje na okaziciela serii A, B, C oznaczone kodem 

PLAPATR00018. 

2. Maksymalna  liczba akcji własnych do nabycia w ramach Programu wynosi 700.000 akcji, 

co stanowi 2,11% kapitału zakładowego Apator S.A. 

3. Realizacja Programu będzie trwała od dnia 29 maja 2018 roku do dnia 31 maja 2019 roku. 
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4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może podjąć decyzję o rezygnacji lub zakończeniu 

nabywania akcji własnych Apator S.A. przed upływem terminu wskazanego w punkcie 3. 

5. Cena jednostkowa za akcję Apator S.A., nabywaną ramach Programu nie może być niższa 

niż wartość nominalna  tj. 0,10 złotych i wyższa niż 30,00 zł. 

6. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą z Funduszu umorzenia 

akcji utworzonego zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Apator S.A. nr 22\/V/2018 

z  dnia 28 maja 2018 roku. 

7. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu nie mogą przekroczyć wysokości 

Funduszu umorzenia akcji tj. kwoty 20 000 000,00 (dwadzieścia milionów złotych 00/100). 

8. Podczas wykonywania transakcji w ramach Programu Apator S.A. nie może nabywać akcji 

po cenie wyższej niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub jeżeli jest wyższa - najwyższa 

bieżąca niezależna oferta nabycia w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup, 

również w przypadkach, gdy akcje są przedmiotem obrotu w różnych systemach obrotu,  

9. Podczas wykonywania Programu Apator S.A. nie może nabywać  na każdy dzień obrotowy 

więcej niż 25 % średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami  w systemie obrotu, w 

którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obrocie średniej 

dziennej wielkości w ciągu ostatnich 20 dni handlowych poprzedzających dzień nabycia 

akcji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 

2016 r.  

 

§ 4 

Zobowiązuje się Zarząd Apator S.A. do: 

a) podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i 

prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji zmierzających do 

wykonania niniejszej uchwały, 

b) podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  z 

zachowaniem niezbędnej przejrzystości celu Programu nabycia akcji i jego szczegółowych 

warunków realizacji, 

c) informowania o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia, a także o wszelkich 

zmianach Programu odkupu akcji własnych, 

d) powiadamiania najbliższego Walnego Zgromadzenia o realizacji Programu odkupu akcji 

własnych, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale 

zakładowym Spółki,  
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e) zwołania, po zakończeniu Programu odkupu akcji lub upływie terminu obowiązywania 

upoważnienia do nabywania akcji własnych Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia 

uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. 

 

§ 5 

Upoważnia się Zarząd Apator S.A. do realizacji Programu odkupu akcji za pośrednictwem 

firmy inwestycyjnej lub instytucji kredytowej.  

 


