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Temat :  Aneks do porozumienia z Copernicus Securities S.A. w sprawie skupu akcji ED 

invest S.A.    

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie   

Treść raportu:          

Zarząd ED invest S.A. ( „Spółka”) informuje o zawarciu z Copernicus Securities S.A. 

(„Copernicus”) z siedzibą w Warszawie,   04 listopada 2011 r. aneksu do Porozumienia  

w sprawie pośrednictwa Domu Maklerskiego Copernicus Securities SA w skupie akcji 

własnych Spółki, zawartego 2 sierpnia 2011r (RB nr 25/2011). 

W podpisanym aneksie została obniŜona minimalna cena po jakiej  Copernicus moŜe 

skupować akcje ED invest do wartości nominalnej tych akcji, tj. do 0,05 pln. ObniŜenie 

ceny minimalnej skupowanych akcji realizuje postanowienie uchwały nr 4 NWZ Spółki, 

które odbyło się  25 października 2011 r.  w Warszawie.  

Zarząd przypomina, Ŝe przedmiotem skupu ma być 350 tys akcji Ed Invest SA, po cenie 

nie niŜszej niŜ 0.05  pln (pięć groszy) i nie wyŜszej niŜ 7,50 pln (siedem złotych 50/100)  

za jedną akcję. Łączna cena nabycia akcji powiększona o koszty transakcji nie moŜe być 

wyŜsza od kwoty 2 mln pln (dwa miliony złotych). 

Porozumienie zobowiązuje DM Copernicus do skupu akcji Spółki na rachunek własny, na 

zlecenie ED invest S.A., w trybie zleceń maklerskich, transakcji pakietowych, ogłoszenia 

wezwania lub transakcji zawieranych poza zorganizowanym obrotem giełdowym, i  ich 

sukcesywnej sprzedaŜy  Spółce w transakcjach pakietowych (sesyjnych lub 

pozaseryjnych) lub w inny sposób umoŜliwiający identyfikację stron transakcji.  

Skup akcji będzie dokonywany z zachowaniem zasad i warunków przewidzianych w 

uchwale nr 4  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia  4 lipca 2011  w sprawie 

upowaŜnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych przez Spółkę, w powiązaniu z 

uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2011 r, 

zmieniającą Uchwałę lipcową (RB nr 21/2011, RB nr 31/2011)  oraz z  zachowaniem 

obowiązujących przepisów prawa oraz uchwał organów statutowych Spółki.  

Aneks wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, umoŜliwiając rozpoczęcie skupu akcji Spółki, 

zaplanowane na  07 listopada 2011 r. 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

1. Zofia Egierska – Prezes Zarządu 

2. Jerzy Dyrcz – Wiceprezes Zarządu 

3. Barbara Banasiewicz - Prokurent 

  



 


