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Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia 
 
Raport bieżący nr 18/2010 
 
Impexmetal S.A. informuje, iż realizując program nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, 
przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. uchwałą nr 23 w dniu 26 czerwca 
2008 roku oraz uchwałą nr 19 w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany postanowień § 3 pkt 1) 
i 3) uchwały nr 23 ZWZ Impexmetal S.A. z dnia 26 czerwca 2008 roku, w dniu 5 lutego 2010 roku 
Spółka w ramach skupu nabyła 118.499 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 0,40 zł każda, w 
transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rozliczenie transakcji 
nastąpi w dniu 10 lutego 2010 roku. 
Powyższe akcje własne Spółki dają 118.499 głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. 
i stanowią 0,0555 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje zostały nabyte po cenie jednostkowej 2,25 
zł/szt.  
Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, Spółka nabyła 
4.999.987 akcji dających prawo do 4.999.987 głosów, co stanowi 2,3418 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki.   
 
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 RO 
 
Podpisy: 
Piotr Szeliga -  Prezes Zarządu  
Jerzy Popławski – Członek Zarządu  
 
 
     

 
Realization of the program of taking up of own shares for redemption 
 
Current report 18/2010 
 
The Management Board of Impexmetal S.A. informs that realizing the program of taking up own 
shares for redemption implemented on June 26th, 2008 by the GM of Impexmetal S.A., the Company 
purchased on August 8th, 2008  45.000 of own shares, each at the nominal value of PLN 0.40 on the 
block trades at Warsaw Stock Exchange. 
The above mentioned shares give 45,000 votes at GM of the Company and are equal to 0, 0211% of 
the initial capital of the Company. 
The average unit price of share was  PLN  2.60. 
From the date of the beginning of the program of taking up own shares for redemption the Company 
bought 191,200 shares, which give right to 191,200 votes It constitutes 0, 0896 % of votes at GM of 
the Company. 
 
 
Signature:  
Piotr Szeliga - President of the Management Board 
Jerzy Popławki – Member of the Management Board 
 

 


