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Treść Raportu:

Zarząd Korporacja KGL S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 3 grudnia 2018 r.
zawarł z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego („Dom Maklerski”) umowę o świadczenie
usług maklerskich.
Na podstawie umowy za pośrednictwem Domu Maklerskiego nabywane będą akcje własne
Spółki zgodnie z zasadami określonymi w Uchwałach nr 3 i 4, które podjęte zostały przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. w dniu 24 października 2018 r.
Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekraczać 5% kapitału
zakładowego Spółki, czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi
357 960 sztuk. Cena jednostkowa nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość
nominalna akcji (tj. 1 złoty) i nie wyższa niż 30 (trzydzieści) złotych za jedną akcję.
Maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może
przekroczyć 10.738.800,00 złotych.
Najpóźniej na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu przeprowadzenia
poszczególnych transakcji, Spółka, w oparciu o informacje przekazane jej przez Dom
Maklerski, będzie podawała do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących w
systemie ESPI informacje na temat transakcji nabycia akcji własnych zarówno w formie
szczegółowej jak i zagregowanej, w tym w szczególności:
a) liczbę skupionych akcji własnych;
b) datę nabycia;
c) średnią jednostkową (ważoną) cenę nabycia,
d) udział nabytych akcji w kapitale zakładowym emitenta i liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu
e) łączną liczbę nabytych dotychczas akcji własnych w okresie trwania Programu
oraz ich udział w kapitale zakładowym emitenta i liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu
Po zakończeniu realizacji Programu Zarząd przekaże do publicznej wiadomości szczegółowe
zbiorcze sprawozdanie z realizacji skupu akcji własnych
O wszelkich pozostałych zdarzenia związanych z realizacją niniejszej umowy Spółką będzie
na bieżąco informowała w odrębnych raportach bieżących.
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