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Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Zbycie akcji własnych Spółki "ELZAB" S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu  informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r. Spółka zawarła – w 
ramach dwóch transakcji pakietowych na rynku regulowanym – transakcje zbycia łącznie 768.093 akcji zwykłych 
na okaziciela (akcje własne), o łącznej wartości nominalnej 1.044.606,48 złotych, stanowiących 4.76% kapitału 
zakładowego i uprawniających do 768.093 głosów, co stanowi 4.72% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, po średniej jednostkowej cenie zbycia 7,00 (siedem) złotych za jedną akcję.

Spośród ww. papierów wartościowych 663.483 akcje własne Spółki zostały nabyte na podstawie Uchwały nr 
23/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 28 czerwca 2013 r., zaś 104 610 akcji własnych Spółki 
zostało nabytych na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK Elzab S.A. z dnia 29 
kwietnia 2009 r.

Przed zawarciem powyższej transakcji Spółka posiadała łącznie 1.173.755 akcji zwykłych na okaziciela 
stanowiących 7,27% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.173.755 głosów, co stanowiło 7,21% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku zbycia akcji własnych Spółka posiada łącznie 405.662 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 
2,51% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 405.662 głosom, stanowiących 2,49% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Przyczyną i celem zbycia ww. papierów wartościowych jest realizacja uprawnienia Zarządu do zbycia akcji 
wskazanych w powyższych uchwałach, które zostało wykorzystane przez Zarząd w celu pozyskania środków 
finansowych na działalność Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 12 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.);
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2017-12-21 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu

2017-12-21 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
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