
 

 

 

RAPORT BIEŻĄCY  
Nr 28/2015 

KOFOLA S.A.  
 
28 sierpnia 2015 r.  
 
Temat: Informacja o nabyciu akcji własnych KOFOLA SA w ramach Pierwszego Zaproszenia 
do sprzedaży ogłoszonego 19.08.2015 r.  
 
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie oraz § 5 ust. 1 pkt 6 i §12 
Rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych 
 
Zarząd Spółki KOFOLA S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2015 r. 
otrzymał informację z Trigon Dom Maklerski S.A. na temat przeprowadzonych transakcji 
nabycia akcji KOFOLA S.A. w ramach Pierwszego Zaproszenia w ramach skupu akcji własnych 
KOFOLA SA ogłoszonego w dniu 19 sierpnia 2015 r. (Raport bieżący nr 24/2015 z dnia 19 
sierpnia 2015 r.). Zgodnie z treścią uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
z 8 lipca 2015 r. (Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 8 lipca 2015 r.) akcje zostały nabyte w celu 
ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 oraz art. 362 § 2 
Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki. 
 
Zgodnie z otrzymaną informacją Trigon Dom Maklerski S.A. od dnia 20 sierpnia 2015 r. do 
dnia 24 sierpnia 2015 r. przyjęto zlecenia sprzedaży na rzecz Spółki 36.784 akcji 
zdematerializowanych po cenie 57 zł za każdą akcję, których nabycie przez Spółkę zostało 
rozliczone w dniu 28 sierpnia 2015 r. 
 
Nabyte akcje o wartości nominalnej 1 PLN każda stanowią 0,1406%  kapitału zakładowego 
Spółki, dając prawo do 36.784 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowi 0,1406% 
ogólnej liczby głosów.  
 
Po rozliczeniu powyższej transakcji łączna  liczba  akcji  własnych  posiadanych  przez  Spółkę 
wynosi 36.784 akcje, co  stanowi 0,1406% w  kapitale  zakładowym  Emitenta  oraz  uprawnia  
do 36.784 głosów  na  Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
 
Jednocześnie na rachunku papierów wartościowych Spółki zapisanych jest jeszcze 
dodatkowe 573 akcje, o których umorzeniu zgodnie z decyzją sądu rejestrowego Spółka 
informowała w raporcie bieżącym nr 27/2015 r. z dnia 28.08.2015 r.  
 
W najbliższym czasie Spółka wystąpi do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o 
wykreślenie z rejestrów tych 573 akcji . 
 
 


