Program skupu akcji własnych spółki ViDiS S.A.
I.

Postanowienia ogólne.
1. Podstawę prawną Programu skupu akcji własnych stanowią : § 3 ust. 2 uchwały nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS

S.A. z dnia

19 czerwca 2011r. w sprawie

wyrażenia zgody na nabycie przez Spółke akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej
odsprzedaży oraz upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych spółki, art. 362 § 1 pkt
5 i 8 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000r., Nr 94,
poz. 1037, z późn. zm.), zwany dalej k.s.h., ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Rozporządzenie
Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych
(Dz. Urz. UE L 336/33 z dnia 23 grudnia 2003r.) oraz inne właściwe przepisy prawa.
2. Niniejszy Program skupu akcji własnych zawiera szczegółowe zasady i warunki nabywania akcji
własnych spółki ViDiS S.A., zwany dalej Programem.
3. Program dotyczy skupu akcji ViDiS S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect.
4. Akcje własne nabywane będą samodzielnie przez Spółkę.
II.

Cel programu.
1. Celem programu jest nabycie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej
odsprzedaży w zakresie upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwałą nr 17 z dnia 29 czerwca 2011r., na warunkach i w trybie określonym w
wyżej wskazanej uchwale ZWZ ViDiS S.A. oraz art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.
2. Nabywanie akcji spółki celem ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży uzasadnia znaczne
niedowartościowanie akcji, co natomiast związane jest z obecną sytuacją na rynku
kapitałowym. Realizacja programu skupu akcji własnych ma na celu stworzenie możliwości
sprzedaży akcji inwestorom, którzy uznają że cena oferowana w ramach skupu jest dla nich
korzystna. Ponadto w opinii Zarządu Vidis S.A. nabywanie akcji własnych przyczyni się do
przywrócenia równowagi między wartością rynkową pozostałych akcji ViDiS S.A. a ich wartością
realną oraz pozwoli na korzystne przeznaczenie środków zgromadzonych na kapitale
zapasowym, a nie wypłaconych w ramach dywidendy z zysków wygenerowanych w ubiegłym
roku obrotowym przez spółkę.
3. Decyzję w przedmiocie ostatecznego celu nabycia akcji własnych tj. umorzenia lub dalszej
odsprzedaży, Zarząd spółki podejmie niezwłocznie po zakończeniu realizacji Programu, zgodnie
z terminami przewidzianymi przepisami prawa.

III.

Szczegółowe warunki programu.
1. Rozpoczęcie Programu skupu akcji własnych celem umorzenia lub ich dalszej odsprzedaży
zaplanowane jest na dzień 23 września 2011r., a zgodnie z upoważnieniem ZWZ z dnia 29
czerwca 2011r. zakończenie nastąpi dnia 31 grudnia 2011r., nie później jednak niż do chwili
wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
2. Przedmiotem nabycia będą tylko akcje własne w pełni pokryte.

3. Łączna liczba akcji własnych nabywana w ramach Programu nie przekroczy 20% kapitału
zakładowego spółki, tj. 682. 826 (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia
sześć akcji).
4. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 800.000 –zł
(osiemset tysięcy złotych), kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty
nabycia.
5. Akcje własne spółki zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z
kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone z kwoty zgromadzonej na kapitale rezerwowym „ Kapitał na
nabycie akcji własnych” utworzonym w tym celu uchwałą ZWZ dnia 29 czerwca 2011r.
6. Cena, za którą nastąpi nabycie akcji własnych przez spółkę nie będzie wyższa niż 5,50 zł (pięć
złotych i pięćdziesiąt groszy) i za jedną akcję i nie niższa niż 0,01 zł (jeden grosz) za jedną
akcję.
7. Cena, za którą spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród
ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach
zawieranych na rynku NewConnect.
8. Emitent dziennie będzie mógł nabyć nie więcej niż 25% odpowiedniej, średniej, dziennej
wielkości obrotów na rynku NewConnect w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia.
9. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji emitent będzie mógł przekroczyć próg wskazany
w pkt 8, nie więcej jednak niż do 50 %, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru
Finansowego o swoim zamiarze oraz przekazaniu tej informacji do publicznej wiadomości.
10. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości informacje o nabytych ilościach akcji
własnych.
11. Zarząd kierując interesem spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 2011r. lub przed wyczerpaniem
całości środków przeznaczonych na ich nabycie
b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.
12. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w pkt 11 Zarząd Emitenta przekaże stosowną
informację do publicznej wiadomości stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

