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Treść  raportu:

Zarząd RADPOL S.A. („Spółka”) informuje, że w wykonaniu Uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL 
S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania 
akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w innych celach, w brzmieniu nadanym Uchwałą nr 20 Walnego 
Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany 
Uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 21 kwietnia 2008 roku 
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia (raport bieżący nr 
18/2009) („Uchwała WZ”), Zarząd Spółki podjął w dniu 28 września 2009 roku uchwałę w sprawie zmiany 
programu odkupu akcji własnych („Uchwała Zarządu”), która zmienia termin zakończenia realizacji programu 
odkupu akcji własnych (raport bieżący nr 21/2008).

Zgodnie z Uchwałą Zarządu, nabywanie akcji własnych Spółki w ramach programu odkupu akcji własnych 
(„Program Odkupu”) zostanie zakończone nie później niż w dniu 31 grudnia 2011 roku.

Pozostałe warunki Programu Odkupu (raport bieżący nr 21/2008) pozostały bez zmian i są następujące:

1) Program Odkupu będzie realizowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 r. 
wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów 
odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych oraz innymi właściwymi przepisami prawa;
2) Program Odkupu realizowany będzie zgodnie z Uchwałą WZ;
3) Celem Programu Odkupu jest nabywanie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia;
4) W ramach Programu Odkupu, Spółka nabędzie nie więcej niż 2.371.209 akcji własnych, przy czym w każdym 
wypadku nabyte akcje własne będą dawać prawo do wykonywania nie więcej niż 9,90 % ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu; 
5) Cena nabycia nie będzie wyższa niż 6,00zł (sześć złotych zero groszy) złotych za jedną akcję; nie może być 
niższa niż 1 (zero złotych jeden grosz) grosz za jedną akcję; 
6) Łączna wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 14.227.254,00 zł 
(s łownie: czternaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote zero 
groszy);  
7) Akcje własne nie mogą być nabywane w ramach transakcji pakietowych od akcjonariuszy: TAR HEEL CAPITAL 
R LLC, Marcina Wysockiego oraz Grzegorza Bielowickiego;
8) Akcje nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na rynku regulowanym Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A.; 
9) Zarząd, kierując się interesem Spółki, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, może przed 
wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych i przed upływem terminu upoważnienia 
do nabywania akcji własnych zakończyć nabywanie akcji własnych;
10) Zarząd przekaże informację o zakończeniu realizacji Programu Odkupu do publicznej wiadomości w sposób 
okreś lony w ustawie o ofercie publicznej;
11) Spółka dziennie będzie mogła nabywać nie więcej niż 25 % (dwadzieścia pięć procent) średniej dziennej 
wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia;
12) W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany w pkt 11) 
próg 25 % (dwadzieścia pięć procent), po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW w 
Warszawie oraz podaniu do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%; jednakże Spółka nie 
przekroczy 50 % (pięćdziesiąt procent) średniej dziennej wielkości.
13) W celu zapewnienia przejrzystości procesu oraz równego dostępu wszystkich akcjonariuszy, realizację odkupu 
przeprowadzi dom maklerski, który - działając na podstawie umowy zawartej ze Spółką - będzie dokonywać skupu 
akcji Spółki wyłącznie poprzez GPW w imieniu własnym oraz na własny rachunek, a następnie wszystkie nabyte 
akcje odsprzeda na rzecz Spółki.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i  Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-09-28 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2009-09-28 Grzegorz Malczyk Wiceprezes Zarządu
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