Powiadomienie
o nabyciu przez OT Logistics SA
akcji własnych w roku 2016

Działając na podstawie art. 363 § kodeksu spółek handlowych Zarząd OT Logistics SA informuje, że
działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r. (zezwalającego na nabycie akcji własnych o wartości
nominalnej nie przekraczającej 5% kapitału zakładowego) Spółka w dniu 22 grudnia 2016 r. dokonała
nabycia 7.500 (siedmiu tysięcy pięciuset) akcji własnych o wartości nominalnej 1,92 zł każda tj.
łącznej wartości nominalnej 14.400 zł (czternaście tysięcy czterysta złotych).
Nabyte akcje stanowiły 0,53% kapitału zakładowego Spółki.
Nabycie akcji własnych nastąpiło po cenie 220,00 zł za jedną akcję, co oznacza, że łączna nabytych
akcji wyniosła 1.650.000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Zarówno ilość, wartość nominalna jak i cena akcji zostały podane powyżej według stanu z dnia
transakcji a zatem przed podziałem (splitem) akcji Spółki. Według aktualnego stanu po podziale akcji,
transakcja dotyczyłaby 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,24 zł każda, zaś
cena zakupu wynosiłaby 27,50 zł (dwadzieścia siedem złotych 50/100) za akcję.
Informacja o nabyciu akcji własnych została opublikowana w raporcie bieżącym nr 33/2016 z dnia 22
grudnia 2016 r.
Nabycie akcji nastąpiło w celu realizacji transakcji nabycia przez OT Logistics SA akcji STK SA oraz
Kolei Bałtyckiej SA, w której ramach akcjonariusz STK SA oraz Kolej Bałtyckiej SA - STK Group sp. z
o.o. miał między innymi nabyć akcje własne OT Logistics SA.
Wszystkie akcje własne nabyte przez Spółkę w dniu 22 grudnia 2016 r. tj. 60.000 akcji o wartości
nominalnej 0,24 zł każda, zostały zbyte w dniu 28 grudnia 2016 r. na rzecz STK Group sp. z o.o.. po
cenie 32 zł za jedną akcję tj. za łączną cenę 1.920.00,00 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia
tysięcy złotych).
Informacja o zbyciu akcji własnych została opublikowana w raporcie bieżącym nr 37/2016 z dnia 28
grudnia 2017 r.
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