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PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH 

MAKOLAB S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI 

(dalej: „Spółka”) 

Program Skupu Akcji Własnych (dalej: Program) jest realizowany na podstawie i w wykonaniu Uchwały 

nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Zarządu 

do przeprowadzenia skupu akcji własnych. 

I. Podstawa prawna 

Podstawę prawną Programu Skupu Akcji Własnych stanowią: 

a) Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w 

sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych; 

b) art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z 

późn. zm.) (dalej: „KSH”); 

c) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r., Nr 183, poz. 

1538, z późn. zm.); 

d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w 

sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE ; 

e) Inne właściwe przepisy prawa. 

II. Cel nabycia akcji własnych 

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w zakresie upoważnienia 

udzielonego Zarządowi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 18 z dnia 29 czerwca 2016 r., 

na warunkach i w trybie określonym w wyżej wskazanej Uchwale oraz art. 362 § 1 pkt 8 KSH.  

III. Warunki programu 

1. Programem objęte są akcje notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie. 

2. Realizacja Programu skupu akcji własnych będzie  dokonywana  w  zgodzie  z przepisami prawa polskiego, 

prawa Unii Europejskiej oraz zasadami ustalonymi w Uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 29 czerwca 2016 r. 

3. Rozpoczęcie Programu skupu akcji własnych przez Spółkę zaplanowane jest na dzień 16 sierpnia 2016 r. 

4. Zgodnie z upoważnieniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2016 r. Spółka 

może nabywać akcje do dnia 31 grudnia 2018 r. lecz nie dłużej niż do wyczerpania środków 

przeznaczonych na ich nabycie. 

5. Program będzie realizowany transzami, których wysokość, termin oraz sposób realizacji będą 

każdorazowo określane przez Zarząd. 
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6. Łączna liczba nabywanych akcji własnych w ramach Programu wyniesie nie więcej niż 350.000 (słownie: 

trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć 

tysięcy złotych 00/100). 

7. Na nabycie akcji własnych Spółka przeznacza kwotę do 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion 

osiemset tysięcy złotych) obejmującą oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich nabycia. Środki 

przeznaczone na realizację skupu akcji własnych pochodzić będą z kapitału rezerwowego w wysokości 

1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) utworzonego w tym celu na mocy 

Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2016 r. 

8. Nabywanie akcji własnych Spółki może być dokonywane na następujących zasadach: 

a. niezależnie od sposobu nabycia akcji, nastąpi ono za cenę nie przekraczającą wartości wyższej 

spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji na rynku NewConnect i najwyższej bieżącej niezależnej 

oferty kupna w transakcjach zawieranych na rynku NewConnect, 

b. niezależnie od postanowień wskazanych w lit. a) cena za jedną nabywaną akcję nie będzie wyższa niż 

5 zł (słownie: pięć złotych) i nie niższa niż 1 zł (słownie: jeden złoty), 

c. liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie przekroczy 25% średniego dziennego wolumenu 

obrotu akcjami Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect w ciągu ostatnich 

20 dni sesyjnych poprzedzających dzień nabycia akcji. 

9. Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. 

10. Nabywanie akcji własnych może następować w wyniku składania zleceń maklerskich. 

11. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, może: 

a. zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 31 grudnia 2018 r. 

b. zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części. 

12. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości informacje o nabyciu akcji własnych najpóźniej do 

momentu zakończenia siódmej dziennej sesji rynkowej na rynku NewConnect po dniu przeprowadzenia 

takich transakcji. 

13. Informacje na temat nabycia akcji własnych będą też publikowane w raportach okresowych Spółki i na 

stronie internetowej Spółki. 

 


