OGŁOSZENIE
o zamiarze nabycia przez Spółkę akcji pracowniczych
Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.
z siedzibą w Poznaniu
Zarząd spółki Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje
o rozpoczęciu nabywania akcji pracowniczych na zasadach określonych w uchwale
nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne
S.A. w Poznaniu z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu
nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia oraz zgodnie z przyjętym
uchwałą Zarządu „Regulaminem nabywania akcji własnych Wojskowych Zakładów
Motoryzacyjnych S.A.”.
1. Oznaczenie akcji objętych skupem
➢ Przedmiotem nabycia przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. (Spółka) są
akcje własne w kapitale zakładowym Spółki (akcje pracownicze), przysługujące
wpisanym do Rejestru Akcjonariuszy osobom fizycznym (Akcjonariuszom)
będących:
a) pracownikiem lub byłym pracownikiem Spółki,
b) emerytem/rencistą Spółki,
c) spadkobiercą osób wymienionych w pkt. a) - b),
d) osobą zaliczoną do I i II grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt 1
i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz. U.
z 2021, poz. 1043), która nabyła akcje w drodze darowizny bezpośrednio od
osób wymienionych w pkt a) – c)
➢ Przedmiotem nabycia przez Spółkę akcji pracowniczych są wyłącznie wszystkie
akcje Akcjonariusza ujawnione w Rejestrze Akcjonariuszy spółki Wojskowe
Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu, a nie ich część. W sytuacji, gdy Akcje
pracownicze stanowią przedmiot współwłasności, przedmiotem nabycia nie
może być udział we współwłasności akcji.
➢ Akcje pracownicze oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży muszą być
wolne od wszelkich obciążeń.
➢ Celem nabycia przez Spółkę akcji pracowniczych za wynagrodzeniem jest ich
dobrowolne umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

2. Termin przeprowadzenia skupu akcji
Nabywanie akcji pracowniczych będzie trwać w okresie od dnia 15 grudnia 2021 r.
do dnia 30 listopada 2022 r. lub do wyczerpania się środków przeznaczonych na ich
nabycie, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2022 r.
3. Cena po której nabywane będą akcje objęte skupem
Nabycie akcji pracowniczych nastąpi za cenę 37,42 zł (słownie: trzydzieści siedem
złotych 42/100) za jedną akcję. Maksymalna liczba akcji, jaka może zostać skupiona
wynosi 66.809 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć).
4. Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje
➢ Wynagrodzenie za nabywane od Akcjonariusza akcje pracownicze będzie
wypłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Akcjonariusza
w umowie zbycia akcji.
➢ Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy zbycia akcji.
➢ Akcjonariusz zobowiązuje się do poniesienia kosztów opłat z tytułu wpisu
w Rejestrze Akcjonariuszy Spółki, w związku z nabyciem akcji przez Spółkę,
w wysokości wynikającej z obowiązującej w Biurze Maklerskim PKO Banku
Polskiego S.A. Taryfy opłat i prowizji. Przedmiotowa kwota zostanie potrącona
przez Spółkę z Wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi z tytułu zbycia
akcji i wpłacona na rachunek Spółki w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego
S.A., z którego zostanie pobrana opłata za wpis w Rejestrze Akcjonariuszy.
5. Procedura składania przez Akcjonariusza Oferty zbycia akcji
➢ Warunkiem dla dopuszczalności złożenia przez akcjonariusza oferty zbycia akcji
jest wcześniejsze przekazanie odcinka zbiorowego akcji celem poddania ich
Dematerializacji oraz uwzględnienie przedmiotowych akcji w Rejestrze
Akcjonariuszy na dzień złożenia Oferty.
➢ W celu złożenia Oferty zbycia akcji, Akcjonariusze zainteresowani ich zbyciem
proszeni są o zgłaszanie się osobiście lub przez należycie umocowanego
pełnomocnika do siedziby Spółki, w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 262/280
(biurowiec pokój 009) w godzinach od 7.00 do 14.00.
➢ Oferta zbycia akcji pracowniczych powinna być złożona przez Akcjonariusza
w terminie określonym w pkt 2 niniejszego ogłoszenia, na formularzu Oferty

zbycia akcji, dostępnym w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki
www.wzm.pl
➢ Akcjonariusze zgłaszając się do Spółki winni posiadać przy sobie:
1)

ważny dowód osobisty,

2)

numery posiadanych przez siebie akcji,

3)

numer konta bankowego, na które mają być przekazane środki z tytułu
zbycia akcji.

➢ Osoby, które nabyły akcje pracownicze w drodze spadku lub darowizny a nie
zostały uwzględnione dotąd w Rejestrze Akcjonariuszy powinny w pierwszej
kolejności:
1) w przypadku akcji nabytych w ramach spadku lub darowizny akcji
zdematerializowanych – przed złożeniem oferty nabycia akcji Spółce
należy skutecznie złożyć wniosek o wprowadzenie w Rejestrze
Akcjonariuszy zmian w celu aktualizacji stanu prawnego, tj. uwzględnienia
nabycia własności akcji w wyniku dziedziczenia lub darowizny; podmiotem
właściwym dla zarejestrowania zmian jest Biuro Maklerskie PKO Banku
Polskiego S.A.,
2) w przypadku akcji nabytych w ramach spadku lub darowizny przed
złożeniem akcji w Spółce celem dematerializacji – przed złożeniem oferty
nabycia akcji Spółce należy złożyć oryginał odcinka zbiorowego akcji wraz
z

dokumentami

poświadczającymi

zmianę

stanu

prawnego,

tj. odpowiednio:
▪

w przypadku spadku – oryginał prawomocnego postanowienia sądu
w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku (zaopatrzonego
w adnotację sądu o prawomocności orzeczenia) lub zarejestrowany
akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza,

▪

w przypadku dokonania działu spadku – oryginał umowy o dział
spadku lub kopię umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez notariusza lub prawomocne orzeczenie sądu w przedmiocie
działu spadku (zaopatrzone w adnotację sądu o prawomocności
orzeczenia),

▪

w przypadku darowizny – oryginał umowy darowizny lub kopię
umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

➢ Przeniesienie własności akcji pracowniczych na rzecz Spółki zostanie dokonane
poprzez zawarcie Umowy zbycia akcji przez uprawnionego Akcjonariusza
i Spółkę.
6. Inne informacje
Szczegółowe informacje dotyczące nabywania akcji pracowniczych przez Wojskowe
Zakłady Motoryzacyjne S.A. można uzyskać telefonicznie po numerem tel. + 48 261
57 62 14 w godz. od 7.00 do 14.00.
Dokumenty dotyczące procedury nabywania akcji znajdują się na stronie
internetowej Spółki: https://www.wzm.pl w zakładce ,,Dla Akcjonariuszy – Skup
akcji”.

