
Informacja Zarządu "Lentex" S.A. dotycząca nabycia akcji własnych 

 

Podstawa prawna:  

Art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych (obowiązek powiadomienia walnego zgromadzenia  
o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w 
kapitale zakładowym). 

Treść:  

Zarząd "Lentex" S.A., czyniąc zadość obowiązkowi określonemu w art. 363 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych, informuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o dokonanym nabyciu akcji własnych 
Spółki w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi na podstawie Uchwały Nr 17 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do 
nabycia akcji własnych "Lentex" S.A. Od momentu rozpoczęcia przez Zarząd programu skupu akcji 
własnych na podstawie ww. upoważnienia, tj. od dnia 18 kwietnia 2019 roku, Spółka w ramach 
udzielonego upoważnienia nabyła łącznie 4 885 835 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt pięć 
tysięcy osiemset trzydzieści pięć) sztuk o łącznej wartości nominalnej 2.003.192,35 zł. 

Nabycie wskazanych akcji własnych nastąpiło celem wykonania Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia 
akcji własnych "Lentex" S.A. 

Nabycie przedmiotowych akcji własnych nastąpiło: 

1. 2.442.918 sztuk w ramach ogłoszonej przez Spółkę w dniu 22 maja 2019 roku Oferty zakupu 
akcji własnych Spółki, wskutek zawarcia w dniu 07 czerwca 2019 roku transakcji nabycia ww. 
akcji. Ogłoszenie Oferty miało miejsce w ramach wskazanego powyżej upoważnienia dla 
Zarządu Spółki. Celem nabycia akcji własnych było ich umorzenie. Podmiotem 
pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty był Dom Maklerski BDM S.A. 

2. 2.442.917 sztuk w ramach ogłoszonej przez Spółkę w dniu 20 listopada 2019 roku Oferty 
zakupu akcji własnych Spółki, wskutek zawarcia w dniu 04 grudnia 2019 roku transakcji 
nabycia ww. akcji. Ogłoszenie Oferty miało miejsce w ramach wskazanego powyżej 
upoważnienia dla Zarządu Spółki. Celem nabycia akcji własnych była ich odsprzedaż lub  
umorzenie. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu Oferty był Millennium Dom 
Maklerski S.A. 

Nabyte akcje własne stanowią 10,00 % kapitału zakładowego Spółki. Średnia jednostkowa cena 
zakupu akcji wynosiła 10,50 zł za jedną akcję. 


