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Treść raportu:

Zarząd spółki Soho Development Spółka Akcyjna („Spółka”), informuje o zakończeniu w dniu 31 maja 2019 r.
piątej rundy programu skupu akcji własnych. O rozpoczęciu oferty Spółka informowała w dniu 17 maja 2019 r.
W wyniku rozliczenia tej rundy, Spółka nabyła 6.116.208 (słownie: sześć milionów sto szesnaście tysięcy dwieście
osiem) akcji na okaziciela Spółki, każda o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zarejestrowanych przez
KDPW pod kodem ISIN PLNFI0400015, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
GPW i na dzień rozliczenia Oferty stanowią 18,18 % kapitału zakładowego i udziału w ogólnej liczbie głosów na
WZA Spółki.
Zgodnie z prawem, Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.
Przed rozliczeniem oferty skupu, Spółka nie posiadała akcji własnych.
Spółka ani jej podmioty zależne nie posiadały innych akcji własnych Spółki. 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. Pierwotne upoważnienie Zarządu zostało przedłużone Uchwałą
Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu
upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz innych zmian
Nabycie Akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. - Santander
Biura Maklerskiego.
Na realizację piątej rundy skupu akcji własnych Spółka wydatkowała ponad 20 mln PLN tj.3,27 PLN z jedną akcję.
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.
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