
RB 20 2019SOLAR COMPANY S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2019

Data sporządzenia: 2019-10-01

Skrócona nazwa emitenta

SOLAR COMPANY S.A.

Temat

Rozpoczęcie skupu akcji własnych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) informuje, że działając na podstawie uchwały 
numer WZA.236/06/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku w 
sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki 
celem wyrównania niedoborów scaleniowych lub umorzenia oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności 
związanych z realizacją tej uchwały (dalej „Uchwała WZA”) podjął decyzję o rozpoczęciu Programu skupu Akcji 
Własnych na warunkach określonych w Uchwale WZA.
1. Odkup Akcji Własnych w ramach Programu skupu Akcji Własnych rozpocznie się w dniu 2 października 2019 r. i 
trwać będzie do dnia nabycia wszystkich akcji przeznaczonych do nabycia zgodnie z punktem 2 poniżej lub do 
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Program skupu Akcji Własnych, jednakże nie dłużej przez 
okres pięciu lat licząc od dnia podjęcia Uchwały WZA. Zarząd Spółki może skrócić okres trwania Programu skupu 
Akcji Własnych.
2. Łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% wartości kapitału zakładowego Spółki co 
odpowiada liczbie nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) – a po dokonaniu scalenia – odpowiednio 
nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji własnych Spółki z serii A-WL, A-SL, A-VL, A-NP, A-PM, 
A-BS, B o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 6.000.000 zł (sześć milionów złotych).
3. Maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich Akcji Własnych nie może przekroczyć kwoty w 
wysokości 4.000.000  (cztery miliony) złotych. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych i pokrycie kosztów 
ich nabycia pochodzić będą z utworzonego na mocy Uchwały WZA Kapitału rezerwowego przeznaczonego na skup 
akcji własnych w wysokości 4.000.000  (cztery miliony) zł.
4. Nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone:
a) w celu pokrycia niedoborów scaleniowych
b) w celu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje Własne będą nabywane na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. ("Rynek Regulowany"), w wyniku składania zleceń maklerskich w tym transakcji 
pakietowych, z uwzględnieniem zasady równego traktowania akcjonariuszy, lub
6. W celu nabywania Akcji Własnych na Rynku Regulowanym Spółka zawarła umowę obsługi skupu akcji 
własnych z Domem Maklerskim Banku BPS S.A.
7. W przypadku nabywania Akcji Własnych w wyniku składania zleceń maklerskich, liczba akcji nabywanych w 
ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25 % średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, jaki został 
notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni poprzedzających dzień nabycia akcji;
8. Cena nabycia jednej Akcji Własnej nie może być wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia 
Akcji Własnych, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym, lub aktualna najwyższa niezależna 
oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym, przy czym nie może być niższa od 1 grosz za jedną akcję i 
nie będzie wyższa niż 15 złote za jedną akcję.
9. Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości stosowne informacje o nabytych akcjach własnych.
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