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Treść  raportu:

Zarząd spółki Soho Development Spółka Akcyjna („Emitent”), informuje o rozliczeniu w dniu 09 czerwca 2017 r. 

transakcji nabycia 11.900.000 akcji własnych od Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów 

Niepublicznych (Progress FIZAN). O zawarciu umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia („Umowa”) 

Emitent informował w dniu 02 czerwca 2017 r. 

Rozlicznie nastąpiło w związku z Uchwałą nr 2 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki od akcjonariusza 

Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz utworzenia kapitału rezerwowego. 

Cena nabycia w wysokości 1,67 zł została ustalona w ww. Uchwale Walnego Zgromadzenie jako kurs giełdowy 

akcji Spółki na zamknięciu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 

poprzedzającego dzień podjęcia tej uchwały. Cena nabycia została rozliczona poprzez umorzenie certyfikatów 

inwestycyjnych Progress FIZAN i potrącenie wzajemnych wierzytelności.

Po rozliczeniu transakcji Spółka posiada łącznie 20.031.012 (słownie: dwadzieścia milionów trzydzieści jeden 

tysięcy dwanaście) akcji własnych stanowiących 18% kapitału zakładowego Spółki, które łącznie odpowiadają 

20.031.012 (słownie: dwadzieścia milionów trzydzieści jeden tysięcy dwunastu) głosom na walnym zgromadzeniu 

Spółki, co stanowi 18% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z prawem, Spółka nie wykonuje praw 

udziałowych z akcji własnych.

Przed rozliczeniem transakcji Spółka posiadała 8.131.012 akcji własnych stanowiących 7,3% kapitału 

zakładowego Spółki, które łącznie odpowiadały 8.131.012 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 

7,3% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Wszystkie aktualnie posiadane akcje własne Spółki w tym nabyte od Progress FIZAN są proponowane do 

umorzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 r. Po umorzeniu 

akcji własnych zgodnie z propozycjami Uchwał na Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2017 r. Emitent nie 

będzie posiadał akcji własnych. Po umorzeniu akcji własnych łączna liczba akcji Spółki będących w posiadaniu 

akcjonariuszy będzie wynosiła 91 302 638 sztuk.
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