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Informacja w sprawie zawarcia umowy nabycia przez „Bowim” SA akcji własnych 
 
 
 
 
Na podstawie art. 363§1 Ksh  zarząd przedstawia informację o zawarciu przez „Bowim” SA 
(„Spółkę”)  w dniu 7 marca 2014r., z Konsorcjum Stali SA jako sprzedającym,  umowy o 
nabyciu 1.184.040 akcji własnych Spółki, w zakresie przyczyn i celu nabycia przez Spółkę 
akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, 
jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. 
Umowa została zawarta w oparciu o upoważnienie dla Zarządu zawarte w uchwale nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7.03.2014r. objętej protokołem notariusza 
Justyny Drewko Rep. A 2388/2014, do nabycia przez Spółkę w okresie do 1 stycznia 2018r. 
nie więcej niż 1.184.040 akcji zwykłych na okaziciela „Bowim” SA za cenę nie wyższą niż 
12.200.000zł. z uwzględnieniem kosztów nabycia akcji, z prawem do ustalenia przez Zarząd 
pozostałych warunków nabycia. W ramach tego upoważnienia zawarto warunkową umowę 
sprzedaży akcji, na mocy której „Bowim” SA zakupił od Konsorcjum Stali SA 1.184.040 akcji 
własnych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10zł. każda, za cenę łączną 11.999.832zł., w 
celu wykonania postanowień zawartego przez Spółkę i Konsorcjum Stali SA w dniu 
24.01.2014r. aneksu nr 4 do Porozumienia Inwestycyjnego z 3.12.2010r. Objęte umową akcje 
stanowią 6,07% wszystkich akcji Spółki, i ich wartość nominalna odpowiada 6,07% wielkości 
kapitału zakładowego Spółki. Cena sprzedaży wypłacana jest przez Spółkę w trzydziestu 
pięciu miesięcznych transzach – jednej w wysokości od 1.449.000zł, siedmiu po 289.980zł., 
dwunastu po 315.524zł., dwunastu po 315.590zł. i trzech po 315.568zł., przy czym własność 
danej liczby akcji przechodzi po zapłacie danej transzy ceny.  Przedmiotowa umowa weszła w 
życie wobec spełnienia się zastrzeżonego w jej treści warunku zawieszającego, to jest wejścia 
w życie aneksu nr 4 z 24.01.2014r. do Porozumienia Inwestycyjnego z   3.12.2010r.  
   
 
 
 

 


