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Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w ramach skupu akcji własnych Impexmetal S.A 

Raport bieżący nr 37/2017 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. 

Na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

(„Spółka”) zawiadamia, że w dniu 18 maja 2017 roku, w związku z realizowanym programem skupu 

akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej sprzedaży, lub sfinansowania przejęć w ramach realizacji 

strategii rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej Impexmetal, Spółka nabyła podczas sesji giełdowej 

na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 61.000 sztuk akcji własnych 

(rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 22 maja 2017 roku). Transakcja ta spowodowała przekroczenie 

przez Impexmetal S.A. progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ) 

Impexmetal S.A. 

Przed zawarciem w/w transakcji Impexmetal S.A. posiadała  9.999.000 akcji własnych, uprawniających 

do 9.999.000  głosów na WZ, co stanowiło 4,9995% ogólnej liczby głosów na WZ Impexmetal S.A.  

Na dzień zawarcia w/w transakcji Impexmetal S.A. posiada  10.060.000 akcji własnych, uprawniających 

do 10.060.000  głosów na WZ, co stanowi 5,0300 % ogólnej liczby głosów na WZ Impexmetal S.A. 

Spółka informuje, że nie występują podmioty zależne od Impexmetal S.A., które posiadałyby akcje spółki 

oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji Impexmetal S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 

Ustawy o ofercie, jak również nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. 

Spółka przypomina przy tym, że akcje nabywane w ramach skupu akcji własnych podlegają 

ograniczeniu, o którym mowa w art. 364 § 2 KSH. 
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