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Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuję, iż w dniu 20 września 2017 r., w wyniku
transakcji zwykłych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Spółka nabyła na
rachunek NTT System S.A. akcje własne, oznaczone kodem ISIN: PLNTSYS00013, w celu dalszej odsprzedaży.
Szczegółowe informacje na temat transakcji nabycia akcji:
Liczba nabytych akcji: 54 szt.
Średnia jednostkowa cena nabycia akcji: 2,06 PLN
Liczba głosów na walnym zgromadzeniu NTT System S.A. odpowiadająca nabytym akcjom: 54
Udział nabytych akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta: 0,0004%
Wartość nominalna każdej akcji wynosi: 6,00 PLN
Łączna wartość nominalna nabytych akcji: 324,00 PLN
Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych, po rozliczeniu powyższej transakcji wyniesie 169 701
szt., co będzie stanowiło 1,2253% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
O wcześniejszych, rozliczonych transakcjach nabycia akcji własnych Spółka informowała: w raporcie bieżącym nr
15/2012 z dnia 24 lipca 2012 r, raporcie bieżącym nr 22/2012 z dnia 22 października 2012 r, raporcie bieżącym nr
28/2012 z dnia 15 grudnia 2012 r., raporcie bieżącym nr 4/2013 z dnia 26 marca 2013 r. oraz w raporcie bieżącym
nr 22/2017 z dnia 14 września 2017 roku.
Skup akcji własnych prowadzony jest za pośrednictwem własnego rachunku inwestycyjnego Spółki,
prowadzonego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie.
Skup akcji własnych prowadzony jest w oparciu o upoważnienie wynikające z Uchwały Nr 16 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2015 r. oraz na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 13
września 2017 r. o przystąpieniu do realizacji skupu akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie przewidzianym
w powyższej uchwale Walnego Zgromadzenia NTT System S.A..
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz.
133 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.
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