
 

 
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI 

PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH 
(stan na 1 czerwca 2016) 

 

Zarząd BBI Development S.A., mając na uwadze art. 363 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych 

przedstawia walnemu zgromadzeniu, zwołanemu na dzień 28 czerwca 2016 roku, następujące 

informacje o stanie realizacji programu skupu akcji własnych Spółki, w tym jako uzupełnienie 

sprawozdania Zarządu BBI Development S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2015: 

 

Przyczyny i cel nabycia akcji własnych 

Program skupu akcji własnych został przyjęty przez Zarząd Spółki w dniu 2 grudnia 2015 roku, na 

podstawie i w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku. Program skupu akcji własnych zakłada skup do 5,8 mln 

akcji za nie więcej niż 2,92 mln zł. Akcje mogą być nabywane do 30 czerwca 2016 roku. Kapitał 

rezerwowy na nabycie akcji własnych został utworzony z kapitału zapasowego Spółki, który zgodnie z 

art. 348 par. 1 KSH mógł być przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki. Maksymalna, 

jednostkowa cena nabycia akcji własnych w transakcji nie może przekroczyć 2 zł. Celem skupu akcji 

jest ich umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego BBI Development S.A.  

 

Liczba i wartość nominalna nabytych akcji własnych oraz ich udział w kapitale zakładowym 

Program nabywania akcji własnych rozpoczął się 7 grudnia 2015 roku.  

W roku obrotowym 2015 (w okresie od 7 grudnia do 31 grudnia 2015 roku) Spółka nabyła łącznie 

297.542 akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 148.771 złotych. Udział tych akcji w kapitale 

zakładowym wynosił 0,284 %. 

W roku obrotowym 2016 (w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca 2016 roku) Spółka nabyła łącznie 

101.003 akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 50.501,50 złotych. Udział tych akcji w kapitale 

zakładowym wynosił 0,097 %. 

Łącznie w latach obrotowych 2015 i 2016 (w okresie od 7 grudnia 2015 roku do dnia 1 czerwca 2016 

roku) Spółka nabyła w sumie 398.545 akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 199.272,50. Udział 

tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 0,381%. 

Wszystkie nabyte akcje własne zostały w Spółce zatrzymane i nie były odsprzedawane.  

 



Wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.    

Akcje własne były nabywane w ramach transakcji giełdowych za zapłatą ceny (świadczenia 

pieniężnego) wynikającej z zawartej transakcji. 

W roku obrotowym 2015 (w okresie od 7 grudnia do 31 grudnia 2015 roku) Spółka nabyła akcje własne 

za łączną kwotę 250.307,70 złotych. 

W roku obrotowym 2016 (w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca 2016 roku) Spółka nabyła akcje własne 

za łączną kwotę 98.659,56 złotych. 

Łącznie w latach obrotowych 2015 i 2016 (w okresie od 7 grudnia 2015 roku do dnia 1 czerwca 2016 

roku) Spółka nabyła akcje własne za łączną kwotę 348.967,26 złotych 

 
 

Niniejsza informacja przedstawia stan na dzień 1 czerwca 2016 roku. Ponieważ program skupu akcji 

własnych trwa nadal, informacje dotyczące roku obrotowego 2016 mogą jeszcze ulec zmianie. Zarząd 

przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 28 czerwca 2016 roku, w toku 

obrad tego Zgromadzenia, zaktualizowaną informację o stanie realizacji programu skupu akcji własnych 

na dzień 28 czerwca 2016 roku.  

 

 

 


