
 

PROJEKT 

 UCHWAŁY NR 25/29.06.2012r 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. 

z siedzibą w Siechnicach („Spółka”) 

z dnia  29 czerwca 2012r. 

 

w sprawie odkupu akcji TIM SA celem umorzenia 

 

 

 Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  art. 396  § 5 Kodeksu 

Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wyraża zgodę na nabywanie przez TIM SA akcji 

własnych  w celu ich umorzenia w ramach Programu Odkupu Akcji Własnych, którego 

zasady określa niniejsza uchwała. 

§ 2 

Ustala się Program Odkupu Akcji własnych w celu ich umorzenia o następującej treści: 

Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia („Program Odkupu Akcji”) 

Celem przyjęcia Programu Odkupu Akcji Spółki jest umożliwienie nabywania przez Spółkę 

akcji własnych w celu ich umorzenia, w ramach realizacji Programu Odkupu Akcji. 

Realizacja  Programu Odkupu Akcji leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. Program 

Odkupu Akcji umożliwi Akcjonariuszom, w horyzoncie średnio i długoterminowym, wzrost 

wartości posiadanych przez nich akcji Spółki. 

§ 1 

1. Upoważnia się Zarząd do nabycia, w ramach Programu Odkupu Akcji, akcji własnych 

Spółki w ilości nie większej niż 2.220.000 (słownie: dwa miliony dwieście 

dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku 

regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW), w dacie 

podjęcia niniejszej uchwały. 

2. Realizacja Programu Odkupu Akcji będzie trwała do dnia 31.12.2014 roku. 

3. Zarząd jest upoważniony do realizacji Programu Odkupu Akcji tylko w stosunku do 

akcji znajdujących się w obrocie na GPW. Akcje Spółki będą w drodze wezwania lub 

wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, w drodze ofert skierowanych do 

wszystkich Akcjonariuszy Spółki albo na zasadach ustalonych w odniesieniu do 



programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu 

Komisji nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku (dalej „Rozporządzenie”). Akcje mogą 

być nabywane przy użyciu każdej z metod opisanych powyżej. Jednocześnie 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w przypadku nabywania akcji na 

zasadach ustalonych w Rozporządzeniu lub w drodze ofert skierowanych do 

wszystkich Akcjonariuszy Spółki transakcje pakietowe oraz transakcje zawierane poza 

rynkiem regulowanym nie są dozwolone. 

4. Wszystkie akcje nabyte w ramach realizacji programu Odkupu Akcji Zarząd 

przeznaczy do umorzenia . 

5. Cena jednostkowa za akcję TIM S.A. nabywaną w ramach programu Odkupu Akcji 

nie może być niższa niż 1,00 zł ( słownie: jeden złoty) i wyższa niż 5.80 zł ( słownie: 

pięć złotych osiemdziesiąt groszy ). Niezależnie od powyższego Spółka będzie 

zobowiązana do przestrzegania przepisów prawa, co oznacza, że w ramach Programu 

Odkupu Akcji Spółka nie może nabywać akcji po cenie będącej wartością wyższą 

spośród ceny akcji ostatniego niezależnego obrotu  akcjami na rynku regulowanym 

GPW i po cenie najwyższej bieżącej niezależnej oferty na akcje Spółki na rynku 

regulowanym GPW. 

§ 2 

1. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych Spółki będzie nie 

większa niż 13.541.000 ( trzynaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy). 

2. Zakup akcji własnych przez TIM SA zostanie sfinansowany ze środków 

zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr  

9/29.06.2012r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA w sprawie podziału 

zysku wypracowanego za rok 2011, wypracowany przez Spółkę  w 2011r zysk netto w 

kwocie 13 541 173,01 PLN ( słownie: trzynaście milionów  pięćset czterdzieści 

jeden tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote i jeden grosz ) przeznaczony został  na  

kapitał rezerwowy Spółki. 

 

§ 3 

1. W okresie upoważnienie udzielonego w § 1 niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki będzie 

zobowiązany do powiadamiania każdego Walnego Zgromadzenia o aktualnym stanie 

dotyczącym: 

 Liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki, 

 Łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki. 

2. Zarząd będzie mógł zakończyć Program Odkupu Akcji przed wyczerpaniem środków 

przeznaczonych na jego realizację lub odstąpić od realizacji Programu Odkupu Akcji 

w całości lub części. 

 



§ 4 

1. Kierując się ograniczeniami, wynikającymi z Rozporządzenia WE, podczas realizacji 

Programu Odkupu Akcji Spółka nie może nabywać więcej niż 25% średniego 

dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki jakiegokolwiek dnia na rynku 

regulowanym,  na którym dokonywany jest zakup, opartego na średnim dziennym 

wolumenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania tego programu do 

wiadomości publicznej i ustalona na tej podstawie dla okresu trwania Programu 

Odkupu Akcji. 

2. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na rynku, Spółka może przekroczyć 

granicę 25 %, o ile zachowane  zostaną następujące warunki: 

 Spółka powiadomi KNF i GPW o takim zamiarze, 

 Spółka poda do publicznej wiadomości, że może zaistnieć taka sytuacja, 

 Spółka nie przekroczy 50% dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, o 

którym mowa powyżej. 

§ 5 

Zarząd TIM S.A. jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania 

wszelkich czynności faktycznych i prawnych zamierzających do nabycia akcji własnych w 

celu umorzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.  Powyższe oznacza, że 

Zarząd TIM S.A. może według swojego uznania realizować Program Odkupu Akcji 

samodzielnie lub za pośrednictwem jednego lub kilku podmiotów wskazanych w przepisach 

prawnych. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UZASADNIENIE 
 

Niniejsza uchwała podejmowana jest w związku z niską ceną akcji Spółki na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

W ocenie Zarządu TIM SA, zarówno w interesie Spółki, jak i akcjonariuszy leży realizacja 

uchwały Walnego Zgromadzenia TIM SA wyrażająca zgodę na zakup celem umorzenia akcji 

własnych przez TIM SA ( zgodnie z art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych). Odkup i 

umorzenie akcji własnych przez TIM SA potencjalnie może przyczynić się do wzrostu 

wartości akcji w horyzoncie średnio- i długoterminowym.  

Jednocześnie Zarząd TIM SA deklaruje, iż ustalone warunki odkupu akcji własnych 

umożliwią wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w procesie odkupu 

akcji własnych przez TIM SA na równych i przejrzystych zasadach.  

Zarząd TIM SA deklaruje również, że realizacja odkupu akcji własnych celem umorzenia nie 

wpłynie negatywnie na zdolność Spółki do finansowania zamierzonych planów 

inwestycyjnych i strategii rozwoju. 

 



 

 

 

 

 

 

 


