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Treść  raportu:

RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że wykonując Uchwałę nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 
19 sierpnia 2011 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia Programu 
Skupu Akcji Własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału 
zapasowego i rezerwowego oraz realizując program skupu akcji własnych (RB nr 28/2011), TRIGON Dom 
Maklerski S.A. („TRIGON”) (firma inwestycyjna, za pośrednictwem której wykonywany jest program skupu akcji 
własnych RADPOL S.A.) dnia 2 listopada 2011 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonał następujących transakcji nabycia akcji Emitenta:
1) o godz. 09:00 nabył 1.000 akcji RADPOL S.A. po cenie 7,70 zł za jedną akcję;
2) o godz. 09:00 nabył 150 akcji RADPOL S.A. po cenie 7,70 zł za jedną akcję;
3) o godz. 09:43 nabył 350 akcji RADPOL S.A. po cenie 7,70 zł za jedną akcję;
4) o godz. 11:17 nabył 99 akcji RADPOL S.A. po cenie 7,65 zł za jedną akcję;
5) o godz. 16:03 nabył 105 akcji RADPOL S.A. po cenie 7,92 zł za jedną akcję.

Nabyte akcje własne w łącznej liczbie 1.704 akcji stanowią łącznie 0,007% kapitału zakładowego Spółki oraz 
uprawniają do 1.704 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,007% ogólnej liczby 
głosów.
Po nabyciu akcji własnych będących przedmiotem niniejszego raportu, TRIGON posiada łącznie 6.782 akcji 
RADPOL S.A., stanowiących 0,03% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 6.782 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta (0,03% ogólnej liczby głosów).

Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy TRIGON i Emitentem, akcje nabywane przez TRIGON w wykonaniu 
programu skupu akcji własnych Emitenta zostaną nabyte przez Emitenta od TRIGON w drodze transakcji 
pakietowej.

Obecnie Emitent nie nabył bezpośrednio żadnych akcji własnych w ramach realizowanego programu skupu akcji 
własnych.  

Zgodnie z Uchwałą nr 4 NWZA z dnia 19 sierpnia 2011 roku skupione akcje własne mogą być przeznaczone na:
a) umorzenie w drodze obniżenia kapitału zakładowego,
b) lub do dalszej ich odsprzedaży,
c) lub do zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub podmiotom z nią powiązanym, a to w celu realizacji 
programu motywacyjnego, jeżeli taki zostanie uchwalony, w tym w szczególności do realizacji pracowniczych 
programów opcji na akcje lub innych przydziałów akcji pracownikom Spółki lub spółki z nią powiązanej.
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2011-11-10 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
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