
RB 67 2018SOHO DEVELOPMENT

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 67 / 2018

Data sporządzenia: 2018-09-12

Skrócona nazwa emitenta

SOHO DEVELOPMENT

Temat

Planowany skup akcji własnych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do zapowiedzi zawartych  w raporcie bieżacym z dnia 04 czerwca 2018 r. nr 44/2018 odnośnie 

kontynuacji polityki dystrybucji wolnych środków pienieżnych do akcjonariuszy, Zarząd Soho Development S.A. 

("Spółka", "Emitent") informuję iż podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnego skupu akcji własnych zgodnie Uchwałą Nr 

5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOHO DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie z 

dnia 22 czerwca 2017 r. („Uchwała”).

Zarząd planuje przeznaczyć na kolejną rundę skupu około 24 mln PLN na nabycie 7 339 449 akcji po cenie 

jednostkowej 3,27 PLN za jedną akcję. Zarząd zamierza sfinansować skup akcji środkami z zakończonych 

inwestycji deweloperskich (m.in. z inwestycji SOHO Verbel i Soho Feniks). 

Zarząd planuje ogłosić skup akcji własnych w najbliższych dniach tak aby rozliczenie pieniężne skupu było 

możliwe jeszcze we wrześniu. 

Powyższe plany są zbieżne z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczeniu zysku za poprzedni rok 

obrotowy na kapitał rezerwowy służący sfinansowaniu skupu akcji własnych.

Zarząd podtrzymuje również wolę dalszej realizacji strategii dystrybucji środków do akcjonariuszy w formie skupów 

akcji własnych zgodnie z Uchwałą wraz z generowaniem gotówki z projektów deweloperskich oraz z postępem w 

sprzedaży pozostałych aktywów Spółki z uwzględnieniem jednak pierwszeństwa spłaty zobowiązań Spółki z tytułu 

wyemitowanych obligacji objętych przez SGB Bank. 
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