
RB 65 2015SOHO DEVELOPMENT

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 65 / 2015

Data sporządzenia: 2015-09-29

Skróc ona nazwa emitenta

SOHO DEVELOPMENT

Temat

Realizacja programu skupu akcji własnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd SOHO DEVELOPMENT S.A. informuje, iż realizując Program skupu akcji własnych ogłoszony raportem 

bieżącym nr 22/2015 (dalej: Program), spółka zawarła następujące transakcje nabycia akcji własnych na GPW w 

Warszawie:

1)    w dniu 28 września 2015 r transakcje nabycia łącznie 60 akcji własnych po średniej cenie 1,21 zł za jedną 

akcję, stanowiących 0,0001% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 60 głosów, co stanowi 

0,0001% ogólnej liczby głosów na WZA. 

2)    w dniu 29 września 2015 r transakcje nabycia łącznie 3 800 akcji własnych po średniej cenie 1,24 zł za jedną 

akcję, stanowiących 0,0034% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 3 800 głosów, co stanowi 

0,0034% ogólnej liczby głosów na WZA.

Po rozliczeniu dotychczasowych transakcji dokonanych w ramach skupu akcji własnych, Spółka będzie posiadała 

565 061 akcji własnych stanowiących 0,5075% kapitału zakładowego. Koszt dotychczasowych transakcji nabycia 

akcji własnych wraz z prowizjami wyniósł 725 553,53 PLN.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005r., nr 

209, poz. 1744) 
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