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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent), informuje, że dnia 16 grudnia 2009 r. otrzymał informację z Domu Maklerskiego 
Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, który wykonując postanowienia Programu skupu akcji 
własnych UNIBEP S.A. uchwalonego uchwałą Zarządu UNIBEP S.A z dnia 14 grudnia 2009 r., działając na 
zlecenie Emitenta, w dniu 15 grudnia 2009 roku nabył łącznie 1.500.000 sztuk akcji UNIBEP S.A. o łącznej 
wartości nominalnej 7.800.000 zł (tj. 5,20 zł/akcję). 

Zgodnie z Uchwałą Nr 5 NWZA UNIBEP S.A. z dnia 14 grudnia 2009 r., cel nabycia akcji własnych zostanie 
ustalony uchwałą Zarządu. W szczególności nabyte przez Emitenta akcje własne mogą zostać przeznaczone do 
obsługi programu opcji menadżerskich, dalszej odsprzedaży (bezpośredniej i/lub pośredniej), wymiany albo w 
inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej 
działalności. 

Nabyte akcje stanowią 4,42% kapitału zakładowego Emitenta oraz 4,42% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 5,2 zł.
Emitent wcześniej nie nabywał akcji własnych wobec czego na dzień niniejszego raportu posiada 1.500.000 akcji, 
które stanowią4,42% kapitału zakładowego Emitenta oraz 4,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: §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 dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259).
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