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Temat

Zakończenie kolejnej rundy programu skupu akcji własnych. Nabycie akcji własnych.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Soho Development Spółka Akcyjna („Spółka”), informuje o nabyciu akcji własnych w wyniku 
rozliczenia kolejnej rundy programu skupu, ogłoszonej w dniu 19 stycznia 2018 r.

W wyniku rozliczenia w dniu 29 stycznia 2018 r. Spółka nabyła 12.230.000 (słownie: dwanaście milionów dwieście 
trzydzieści tysięcy) akcji własnych Spółki stanowiących 20,00% kapitału zakładowego Spółki oraz 
odpowiadających 20,00% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki za łączną kwotę 39.992.100 złotych tj. 
3,27 PLN za jedną akcję. Zgodnie z prawem, Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych. 

Przed rozliczeniem oferty skupu, Spółka ani jej podmioty zależne nie posiadały akcji własnych. Brak jest osób o 
których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej, które posiadają akcje Spółki. Brak jest głosów 
z instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 oraz 69b ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie 
publicznej, będących w posiadaniu Spółki.

Akcje własne zostały nabyte w celu umorzenia na podstawie upoważnienia udzielonego na mocy Uchwały nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do 
nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia. Środki na nabycie Akcji własnych przez Spółkę pochodziły z 
funduszu rezerwowego utworzonego przez Walne Zgromadzenie na mocy Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r.

Nabycie Akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A. - Domu 
Maklerskiego BZ WBK 

Jednocześnie podmiot pośredniczący w ofercie przekazał dane o wynikach skupu akcji własnych. W ramach 
skupu złożono 277 ofert sprzedaży obejmujących łącznie 54.759.355 akcji przy stopie alokacji 22,33%.
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