
Uchwała nr [●] 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 15 marca 2021 

w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki Giełda 
Praw Majątkowych VINDEXUS Spółka Akcyjna 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., działając na 
podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia wyrazić zgodę i 
upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych na następujących zasadach: 
 
1) Skupem objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki będące przedmiotem obrotu i notowane na 

rynku regulowanym („GPW”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. z siedzibą w Warszawie. 
 

2) Łączna Kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych Spółki wynosi nie mniej niż 150.000,00 zł i 
nie więcej niż 4 026 720,88 zł (słownie: cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy siedemset 
dwadzieścia 88/100 złotych). 
 

3) Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z utworzonego kapitału 
rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być 
przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. 

 
4) Skupowi podlegać będzie nie więcej niż 1.500.000 akcji Spółki. 
 
5) Upoważnienie do nabywania akcji Spółki obowiązuje w okresie trzech lat od dnia podjęcia uchwały 

w przedmiocie upoważnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki. 
 

6) Maksymalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 8,00 zł (słownie: osiem złotych).  
 

7) Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od 
kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych może być przeznaczona do podziału. 
 

8) Zarząd będzie upoważniony do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu skupu jak i jego szczegółowych 
parametrach w zakresie oraz ceny skupu akcji Spółki mieszczących się w ramach powyższych 
założeń przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz sytuacji rynkowej. 
 

9) Zarząd Spółki będzie upoważniony do określania warunków skupu akcji własnych w zakresie 
niewynikającym z powyższych założeń. 

 


