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Treść raportu: 
 
Zarząd Ed invest SA („Spółka”) zawiadamia o zawieszeniu z dniem 21 
grudnia 2012 r. skupu akcji własnych z zamiarem rezygnacji z nabycia 
części akcji. Decyzja Zarządu, podjęta na wczorajszym posiedzeniu,  
została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. 
 
Zarząd wyjaśnia, Ŝe  ograniczenie planowanego skupu akcji  wynika z 
analizy  rozwoju sytuacji na rynku mieszkaniowym i przekonania, Ŝe w 
obecnej sytuacji niewykorzystana część kapitału rezerwowego, 
utworzonego na skup,  moŜe być efektywniej zagospodarowana, z 
korzyścią dla interesów Spółki i akcjonariuszy. 
 
Obecnie Spółka posiada 318.367 akcji własnych, dających tyle samo 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,50 % kapitału 
zakładowego i ogólnej liczby głosów.  Akcje zostały odkupione w 
transakcjach pakietowych od Domu Maklerskiego Copernicus Securities SA 
pośredniczącego w skupie akcji Spółki, na podstawie Porozumienia z 
sierpnia 2011 r. 
 
MoŜliwość odstąpienia od pełnego wykonania planowanego skupu - 
350 000 akcji  - przewiduje uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2011,  w sprawie upowaŜnienia Zarządu  do 
nabycia akcji własnych Spółki, w powiązaniu z uchwałą nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2011r. 
zmieniającą Uchwałę lipcową (RB nr 21/2011, RB nr 31/2011) oraz  z 
uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 
2012 r.(RB nr 18/2012 i RB nr 28/2012). 
 
Raport kończący skup akcji własnych Spółka przekaŜe niezwłocznie po 
zamknięciu rozliczeń z DM Copernicus Securities S.A. i uzyskaniu 
wszystkich, niezbędnych dla podsumowania danych.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Podstawa szczegółowa § 5 ust.1 pkt 6  Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 
259 z późn. zm.). 
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