
RB-W 7 2020UNIBEP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2020

Data sporządzenia: 2020-02-27

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Zakończenie skupu akcji własnych - informacja o nabyciu akcji własnych Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zarząd Unibep 
S.A. uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży 
akcji Spółki, Zarząd UNIBEP S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje o nabyciu przez Spółkę w dniu 27 lutego 2020 r. 
w ramach przeprowadzonego skupu 1.500.000 akcji własnych („Akcje Własne”). 

Akcje Własne zostały nabyte na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie 
przeprowadzenia skupu Akcji Własnych, Uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 
czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu 
odkupu akcji własnych UNIBEP S.A., zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 
dnia 28 lutego 2019 r. oraz Uchwały nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. 
w sprawie zwiększenia kwoty kapitału rezerwowego ze środków pochodzących z kapitału zapasowego z 
przeznaczeniem na skup akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 28 lutego 2019 r. Nabycie Akcji Własnych zostało poprzedzone zgodą Rady Nadzorczej Spółki na 
dokonanie czynności mających na celu przeprowadzenie skupu akcji własnych, o czym Emitent informował w 
raporcie bieżącym nr 3/2020 z dnia 3 lutego 2020 r.

Nabycie Akcji Własnych, zostało dokonane w związku ze skupem Akcji Własnych, przeprowadzanym za 
pośrednictwem firmy inwestycyjnej – Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnionej 
organizacyjnie jednostki Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze ogłoszenia zaproszenia 
do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, zgodnie z  raportem bieżącym nr 4/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. Celem 
nabycia Akcji Własnych było: (i) umorzenie Akcji Własnych lub (ii) zaoferowanie Akcji Własnych pracownikom lub 
współpracownikom Spółki/ Grupy Kapitałowej Spółki w ramach programu motywacyjnego, przy czym proporcja 
podziału łącznej liczby skupionych Akcji Własnych, pomiędzy wyżej wskazane cele określona zostanie uchwałą 
Walnego Zgromadzenia dotyczącą umorzenia akcji lub przeprowadzenia programu motywacyjnego. 

W ramach przeprowadzonego skupu nabytych zostało 1.500.000 Akcji Własnych Emitenta o wartości nominalnej 
0,10 zł za jedną Akcję Własną. Akcje Własne zostały nabyte po jednolitej cenie 9,20 zł za jedną Akcję Własną tj. 
za łączną cenę 13.800.000 zł. W ramach skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 2.125,460 akcji 
Spółki. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 29,4%.

Łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych wynosi 150.000 zł i stanowi 4,28% w kapitale zakładowym 
Emitenta. Nabytym przez Emitenta Akcjom Własnym odpowiada 1.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki. 

Poza Akcjami Własnymi, o których mowa powyżej Emitent posiada 2.000.000 akcji własnych nabytych: (i) w 2017 
r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. oraz (ii) w 2019 r., o czym 
Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2019 z dnia 29 maja 2019 r.  Łączna liczba posiadanych przez 
Emitenta akcji własnych wynosi obecnie 3.500.000 i stanowi 9,98% w kapitale zakładowym oraz taki sam udział 
w ogólnej liczbie głosów Emitenta. 

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych w dniu dzisiejszym 
transakcji nabycia Akcji Własnych. 
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