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Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie ( Spółka, Emitent ) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 

dzisiejszym realizując uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 25 czerwca 

2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych NTT System S.A.,  podjął uchwałę 

precyzującą warunki nabywania akcji własnych Emitenta. 

Skup akcji własnych Spółki odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, a 

w szczególności z zasadami i trybem określonym w postanowieniach uchwały nr 17 ZWZ NTT System S.A. z dnia 

25 czerwca 2019 roku tj w trybie art. 362 §1 pkt 8 k.s.h oraz art. 362 §2 k.s.h.

Przedmiotem nabycia będą w pełni pokryte akcje własne NTT System S.A. na okaziciela, notowane na rynku 

podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oznaczone kodem ISIN: PLNTSYS00013.

Skup akcji własnych prowadzony będzie za pośrednictwem własnego rachunku inwestycyjnego Spółki, 

prowadzonego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Zarząd Spółki wyznacza termin umowny, w którym nastąpi rozpoczęcie skupu akcji własnych na dzień 16 sierpnia 

2019 roku, skup będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania 

środków przeznaczonych na ich nabycie.

Łączna cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć wysokości kapitału 

rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 18 ZWZ NTT System S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku, tj. 

kwoty 3.500.000,00 złotych (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych ).

Łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych Spółki nie może przekroczyć 3,61 % wartości kapitału 

zakładowego Spółki. Maksymalna liczba nabywanych akcji własnych nie może przekroczyć ilości 500.000 

(słownie: pięćset tysięcy) sztuk.

Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 0,01 zł (słownie: zero złotych 1/100) za jedną akcję i nie wyższa niż 

2,5 zł (słownie: dwa złote 50/100) za jedną akcję.

Akcje własne Spółki, posiadane na dzień dzisiejszy przez Emitenta stanowią 1,6644 % kapitału zakładowego i 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki:

 - Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych: 230 521 sztuk

 - Łączna wartość nominalna posiadanych akcji: 1 383 126,00 PLN 
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