
program do obsługi kancelarii © www.amadeus.biz.pl  Strona 1 z 2 

 

 

Program skupu akcji własnych spółki ViDiS S.A. 
 

I.  Postanowienia ogólne.  

 

1. Podstawę prawną Programu skupu akcji własnych stanowią :  

a) Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS  S.A. z dnia 18 czerwca 

2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych i 

określenie zasad nabywania akcji własnych;  

b)  Art. 362 § 1 pkt 2, 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.,  

c) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 

2005r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) 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, bądź za pośrednictwem Domu 

Maklerskiego mBank S.A. 

 

II. Cel Programu.  

 

1. Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu: 

a) umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego,  

b) dalszej odsprzedaż akcji własnych,  

c)  zaoferowania do nabycia akcji pracownikom lub innym osobom, które były zatrudnione 

w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat,  

d) innych celów według uznania Zarządu po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki 

na warunkach i w trybie określonym w wyżej przywołanej uchwale nr 5 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia ViDiS  S.A. z dnia  18 czerwca 2014r. 

2. Decyzję w przedmiocie ostatecznego celu nabycia akcji własnych, Zarząd Spółki podejmie 

niezwłocznie po zakończeniu realizacji Programu, zgodnie z terminami przewidzianymi 

przepisami prawa.   

 

III. Szczegółowe warunki Programu. 

 

1. Rozpoczęcie Programu skupu akcji własnych zaplanowane jest na dzień 30 czerwca 2014r., 

a zgodnie z upoważnieniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 
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czerwca 2014r. zakończenie nastąpi dnia 31 grudnia 2014r., 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 wyniesie 250 000 (dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy akcji), które będą nabywane za wynagrodzeniem w wysokości 1,50 zł za 

jedną akcję. 

4. 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 nr 6 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014r.  

 

IV. Sposób prowadzenie skupu akcji własnych: 

 

1. Nabycie akcji własnych będzie następować poprzez: 

a) zawierania transakcji pakietowych, 

b) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym na podstawie umów 

cywilnoprawnych  

2. Akcjonariusz zainteresowany sprzedażą akcji złoży Spółce w sposób określony w ogłoszeniu 

o składaniu ofert ofertę sprzedaży akcji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do 

niniejszego regulaminu. Złożona oferta nie może zostać wycofana, ani odwołana.  

3. W przypadku złożenia ofert sprzedaży akcji w liczbie przekraczającej 250 000 (dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy sztuk akcji), zostanie zastosowana proporcjonalna redukcja z 

zaokrągleniem wartości ułamkowych w dół.  

4. W przypadku, gdy złożona oferta będzie dotyczyła sprzedaży akcji za kwotę nie 

przekraczającą 100 000 zł (sto tysięcy złotych) nabycie akcji własnych nastąpi w drodze 

umowy cywilnoprawnej, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszego 

programu.  

5. W przypadku, gdy złożona oferta będzie dotyczyła sprzedaży akcji za kwotę przekraczającą 

100 000 zł (sto tysięcy złotych) nabycie akcji własnych nastąpi wyłącznie w drodze transakcji 

pakietowej. 

 

V. Informowanie Akcjonariuszy.  

 

1. O liczbie akcji, które spółka odkupi od poszczególnego akcjonariusza oraz o sposobie ich 

nabycia akcjonariusz zostanie poinformowany na wskazany adres poczty elektronicznej.   

2. O wszelkich pozostałych zdarzeniach związanych z nabywaniem akcji własnych, Spółka 

będzie na bieżąco informowała w raportach bieżących w systemie EBI. 
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