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Temat
Zakończenie skupu akcji własnych - informacja o nabyciu akcji własnych Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia oferty nabycia 
akcji własnych, Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje o nabyciu w dniu 7 lutego 2017 r. przez Emitenta 
jego akcji własnych (Akcje Własne).  
Akcje Własne zostały nabyte na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie 
nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
UNIBEP S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego. Na nabycie Akcji 
Własnych Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę, o czym Emitent informował  w raporcie bieżącym nr 3/2017 z 
dnia 19 stycznia 2017 r.
Akcje Własne Spółka nabyła w celu ich umorzenia, stosownie do art. 362 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 
2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.). Nabycie, o którym mowa powyżej zostało 
dokonane w związku ze skupem Akcji Własnych, przeprowadzanym za pośrednictwem wybranej firmy 
inwestycyjnej (tj. Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie) w drodze oferty 
zakupu Akcji Własnych, ogłoszonej raportem bieżącym nr 5/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. 
Przedmiotem nabycia jest 1.000.000 Akcji Własnych Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną Akcję 
Własną. Akcje Własne zostały nabyte po jednolitej cenie 10,72 zł za jedną Akcję Własną tj. za łączną cenę 
10.720.000 zł. 
  
Łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych wynosi 100.000 zł i stanowi 2,85% w kapitale zakładowym 
Emitenta. Nabytym przez Emitenta Akcjom Własnym odpowiada 1.000.000  głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki. 
Poza Akcjami Własnymi, o których mowa powyżej Emitent nie posiada innych Akcji Własnych.
W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe informacje nt. przeprowadzonych w dniu dzisiejszym transakcji 
nabycia Akcji Własnych. 
Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze 
zm.), w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia 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. (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 133 ze zm.).
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