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Treść  raportu:

Zarząd RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) informuje, że na podstawie Uchwały nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 (raport bieżący nr 25/2011) 
oraz Uchwały Zarządu RADPOL S.A. z dnia 19 września 2011 roku w sprawie rozpoczęcia programu skupu akcji 
własnych (raport bieżący nr 28/2011), w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, Spółka  w dniu 20 
grudnia 2011 roku o godz. 15:02, zawarła na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. transakcję pakietową celem nabycia 13.190 akcji własnych o wartości nominalnej 0,03 zł każda, po średniej 
cenie nabycia 7,66 zł za jedną akcję. W wykonaniu wskazanej transakcji zawartej w dniu 20 grudnia 2011 roku, 
Spółka nabyła 13.190 akcji własnych w dniu 23 grudnia 2011 roku (w dniu tym nastąpiło rozliczenie i rozrachunek 
transakcji). Opisane nabycie akcji własnych nastąpiło od TRIGON Dom Maklerski S.A., za pośrednictwem którego 
Spółka realizuje program skupu akcji własnych. 

Nabyte akcje własne stanowią 0,05% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 13.190 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,05% ogólnej liczby głosów.

Po nabyciu akcji własnych opisanym niniejszym raportem, Spółka posiada łącznie 13.190 akcji własnych, 
stanowiących 0,05% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 13.190 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki (0,05% ogólnej liczby głosów). Średnia jednostkowa cena skupionych dotychczas akcji 
własnych wyniosła 7,66 złotych.

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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