REGULAMIN ODKUPU AKCJI TIM SA
 I. INFORMACJE OGÓLNE.
1. Podstawa prawna odkupu akcji. 
1.1. Podstawą prawną odkupu akcji jest przepis art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych. 
1.2. Ogólne zasady odkupu akcji określone zostały w uchwale nr 6/01.09.2008r podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu  01 września 2008r, w przedmiocie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych, na określonych w tej uchwale warunkach. 
1.3. Podstawą sporządzenia przez Zarząd niniejszego Regulaminu jest  uchwała  nr 6/01.09.2008r Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie TIM SA podjęta w dniu  01 września 2008r oraz  art. 4 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.2003).
2. Cel odkupu akcji. 
2.1. Celem odkupu akcji własnych Spółki jest ich umorzenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki. 
2.2. Odkup akcji własnych ma służyć zabezpieczeniu zarówno interesów samej Spółki jak i jej akcjonariuszy, w sytuacji znaczącego zaniżenia wartości akcji Spółki w stosunku do ich rzeczywistej godziwej wartości. 
2.3. Program odkupu akcji własnych nie wpłynie w sposób istotny na możliwość realizacji przez Spółkę jej celów  emisyjnych opisanych w prospekcie emisyjnym akcji serii F TIM SA.
2.4. Zasady realizacji programu odkupu akcji umożliwiają wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w tym programie na równych i przejrzystych zasadach. 
II. WARUNKI ODKUPU AKCJI. 
1. Program odkupu akcji własnych będzie się odbywał zgodnie ze stosownymi przepisami prawa polskiego również z zasadami określonymi w uchwale Walnego Zgromadzenia  TIM SA z dnia 01 września 2008 r., z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu. 
2. Czas trwania odkupu. 
2.1. Odkup akcji własnych będzie realizowany do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2009r.
2.2. Zarząd  jest upoważniony do podjęcia decyzji o zakończeniu odkupu akcji przed upływem terminu określonego w pkt. 2.1. powyżej. 
3. W ramach programu odkupu akcji Spółka może nabyć nie więcej niż  3.500.000 akcji. 
4. Na odkup akcji Spółka przeznaczy środki własne Spółki  w wysokości nie większej niż 35.000.0000 zł zgromadzone na kapitale rezerwowym, który na dzień 30.06.2008r wynosi 69.421.698,94 PLN.
5. Akcje TIM SA nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP z siedzibą w Warszawie.
6. Ograniczenia odkupu. 
6.1  Cena, za którą Spółka będzie nabywała akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej, niezależnej  oferty kupna  w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup.
6.2. Wielkość średniego dziennego wolumenu akcji nabywanych przez Spółkę w ramach Programu nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu  na rynku regulowanym z 20 dni poprzedzających dzień nabycia.
6.3. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na właściwych rynkach Spółka może przekroczyć granicę 25 %, o ile zachowane są następujące warunki:
6.3.1. Spółka powiadomi z wyprzedzeniem KNF, GPW w Warszawie SA oraz opinię publiczną  o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25 % średniego dziennego wolumenu obrotu z 20 dni poprzedzających dzień nabycia.
6.3.2. Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25 % średniego dziennego wolumenu obrotu z 20 dni poprzedzających dzień nabycia.;
6.3.3. Spółka nie przekroczy 50 % średniego dziennego wolumenu obrotu z 20 dni poprzedzających dzień nabycia.
7. Akcje skupowane w ramach realizacji niniejszego Programu mogą być nabywane w transakcjach pakietowych. 

8. W przypadku realizacji transakcji poza rynkiem regulowanym , zastosowanie znajdzie limit cenowy,  o którym mowa w pkt. 6.1. niniejszego Regulaminu, ale nie będzie miał zastosowania pkt. 6.2 i 6.3 niniejszego Regulaminu.

9. Ograniczenia odkupu, określone w pkt.6 niniejszego Regulaminu, nie będą miały zastosowania w stosunku do transakcji odsprzedaży akcji TIM SA dokonywanej przez dom maklerski, który wcześniej nabył akcje TIM SA , w trybie określonym przez Rozporządzenie Komisji ( WE ) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003r.
8. Zarząd jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia TIM SA po zakończeniu programu odkupu akcji, celem podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.



