
 

Informacja o stanie realizacji 

Programu Skupu Akcji Własnych 

(stan na dzień 31 maja 2019 roku) 

 

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) w 

związku z dyspozycją art. 363 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia Walnemu 

Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 18 czerwca 2019 r. informację o stanie realizacji programu 

skupu akcji własnych Spółki.  

Przyczyny i cel skupu akcji własnych 

Akcjonariusze Spółki podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 marca 

2019 roku Uchwałą nr 4 upoważnili Zarząd Spółki do przeprowadzenie programu skupu akcji 

własnych. Na podstawie udzielonego upoważnienia Zarząd Spółki w dniu 05 kwietnia 2019 r. 

podjął Uchwałę nr 1, na podstawie której ustalił następujące warunki programu skupu akcji 

własnych :  

1. będzie realizowany poprzez zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w 

transakcjach poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GWP, skierowanych 

przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki, której warunki są zbliżone do 

warunków publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji. 

2. Spółka zaprosiła Akcjonariuszy do sprzedaży 11.000.000 (jedenastu milionów akcji). 

3. Spółka zaproponowała Akcjonariuszom cenę 2.70 (dwa 70/100) złotego za każdą 

akcję.  

4. Termin na składanie zapisów od dnia 08 kwietnia 2019 roku do dnia 18 kwietnia 2019 

roku.  

5. Termin nabycia akcji to 26 kwietnia 2019 roku.  

W celu realizacji programu skupu akcji własnych został utworzony kapitał rezerwowy 

przeznaczony na ten cel w kwocie 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów 00/100) złotych. Na 

kapitał zostały przeznaczone środki pochodzące za kapitału zapasowego, które mogły być 

przeznaczone na ten cel zgodnie z treścią art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych.   

Celem programu skupu akcji własnych jest umorzenie nabytych akcji oraz obniżenie 

kapitału zakładowego Spółki.  

Liczba i wartość nominalna nabytych akcji własnych oraz ich udział w kapitale 

zakładowym.  

W ramach odpowiedzi na zaproszenie Spółki akcjonariusze złożyli zapisy na podstawie 

których w dniu 26 kwietnia 2019 r. Spółka nabyła 1.413.861 akcji o wartość nominalnej 020 zł 

każda i łącznej wartości nominalnej 282.772,20 zł, stanowiących ok. 1,59 % udziału w kapitale 

zakładowym, odpowiadającym 1.413.861 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi ok. 

1,59 % ogólnej liczby głosów. 

Wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. 

Akcje zostały nabyte w ramach transakcji giełdowych za zapłatą łącznej ceny w wysokości 

3.817.424,70 (trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery 

70/100) złotych.  



 Niniejsza informacja przedstawia stan na dzień 31 maja 2019 r, zgodnie z Uchwałą nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2019 roku Zarząd Spółki 

upoważniony jest do przeprowadzenia programu skupu akcji własnych przez okres 5 lat od 

dnia podjęcia uchwały nie później jednak niż do nabycia nie więcej niż 20 % łącznej wartości 

nominalnej akcji będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW. 

W związku z nie wyczerpanymi limitami programu skupu akcji własnych ustalonym przez 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 marca 2019 r., w przypadku zmiany liczby 

nabytych akcji własnych w celu ich umorzenia Spółka będzie dokonywała aktualizacji niniejszej 

informacji w terminach prawem przewidzianych.  

 


