
 

Informacja o stanie realizacji 

Programu Skupu Akcji Własnych 

(stan na dzień 21 lipca 2020 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 21 lipca 2020 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.  

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.  

 

Na podstawie udzielonego upoważnienia Zarząd Spółki dwukrotnie zaprosił akcjonariuszy do 

składania ofert na sprzedaż akcji :  

- w ramach zaproszenia złożonego w dniu 5 kwietnia 2019 r. zostało nabyte, w dniu 26 kwietnia 

2019 r., 1.413.861 akcji po cenie 2,70 zł za jedną akcję i za łączną cenę 3.817.424,70 zł;  

- w ramach zaproszenia złożonego w dniu 5 grudnia 2019 r, zostało nabyte w dniu 27 grudnia 

2019 r. 4.405.231 akcji po cenie 2,99 zł za jedną akcję i za łączną cenę 13.171.640,00 zł. 

W związku ze skierowanym, w dniu 29 maja 2019 r., do Spółki żądaniem wykupu akcji 

w trybie art. 83 ustawy o ofercie publicznej (…) Spółka nabyła, w dniu 26 czerwca 2019 r. 

93.000 akcji po cenie 2,70 zł za jedną akcje i za łączną cenę 251.100,00 zł  

W ramach prowadzonego skupu w trybie art. 5 MAR Spółka nabyła łącznie 84.337 akcji za 

łączną cenę 251.450,37 zł.  

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

zakładowym.  

W ramach prowadzonego skupu Spółka nabyła łącznie 5.996.429 akcji o wartości nominalnej 

0,20 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.199.285,80 zł stanowiących 6,7482 % 

udział w kapitale zakładowym. Nabyte akcje uprawniają do 5.996.429 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu co stanowi 6,7482 % udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

 

 



Wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. 

Spółka łącznie wydatkowała, na nabycie akcji, kwotę 17.491.615,07 złotych. 

 Niniejsza informacja przedstawia stan na dzień 21 lipca 2020 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.  

 

 

 


