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Przyjęcie przez Zarząd Programu Skupu akcji własnych oraz ustalenie do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą 
propozycji ceny i ilości skupowanych akcji w ramach I transzy Programu Skupu
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku, 
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Program Skupu akcji własnych. Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 
26 września br. podjął uchwałę w sprawie propozycji ceny (wynagrodzenia) i ilości skupowanych akcji w ramach 
I transzy Programu Skupu. Proponowana ilość akcji, która miałaby być przedmiotem nabycia przez Spółkę to 
400.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 2,60 zł (słownie: dwa złote i 
sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję. Ww. propozycja, zgodnie z Uchwałą nr 19 ZWZ z dnia 9 czerwca br., 
zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Jednocześnie w dniu 26 września 2016 r. Zarząd IMS S.A. podjął Uchwałę nr 2 w sprawie zamknięcia 
poprzedniego  Programu Skupu akcji własnych przyjętego przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 w dniu 7 grudnia 
2015 roku na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 
roku, o którym to Programie Skupu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 65/2015 w dniu 7 grudnia 2015 r. 
Z Programu Skupu akcji własnych z dnia 7 grudnia 2015 roku niewykorzystane zostały środki pieniężne w 
wysokości  3.024,00 zł.
W ramach Programu z dnia 7 grudnia 2015 roku, w okresie od dnia 18.12.2015 r. do dnia 05.02.2016 r., Spółka 
nabyła łącznie 2.786.220 akcje własne po cenie 2,15 PLN,  tj. za łączną wartość 5.990.373 PLN (wartość 
nominalna nabytych akcji wyniosła 55.724,40 PLN); nabyte akcje stanowiły 8,28% kapitału zakładowego 
Emitenta przed umorzeniem akcji przeprowadzonym na podstawie Uchwały nr 21 ZWZ Spółki z dnia 09.06.2016 
r.  i uprawniały do 2.786.220 głosów na WZA (8,28% wszystkich głosów przed umorzeniem akcji jak wyżej). 
Koszty skupu (koszt usług notarialnych) w całym poprzednim Programie wyniosły 6.603,00 PLN. Celem nabycia 
akcji, zgodnie z uchwałą nr 6 NWZ Spółki z dnia 1 grudnia 2015 roku mogło być:
a) przeznaczenie do nabycia dla pracowników lub osób, które były zatrudnione w Spółce lub spółkach z Grupy 
Kapitałowej IMS przez okres co najmniej 3 lat, lub
b) ich umorzenie, lub
c) przeznaczenie do dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów wskazanych przez Zarząd Spółki, przy czym 
ustalenie ceny ewentualnej odsprzedaży Akcji nastąpi w drodze odrębnej uchwały Zarządu Spółki po 
zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki.
 Akcje własne zostały:
- odsprzedane menedżerom, pracownikom i współpracownikom Grupy IMS w ilości 2.000.000 sztuk;
- odsprzedane funduszowi inwestycyjnemu w ilości 786.220 sztuk.
Szczegółowe rozliczenie odsprzedaży akcji własnych zostało przedstawione przez Emitenta w raportach 
bieżących nr 40/2016 r. z 10.06.2016 r. i nr 50/2016 r. z 21.06.2016 r.  oraz w raporcie okresowym za I półrocze 
2016 roku Grupy Kapitałowej IMS opublikowanym w dniu 29 sierpnia 2016 roku.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada akcji własnych. 

Załączniki

Plik Opis

Program Skupu akc ji własnych_26 09 2016.pdf Program Skupu akc ji własnych

IMS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IMS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

02-819 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 366

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB-W 63 2016IMS S.A.

(ulica) (numer)

+48 22 870 67 76 +48 22 870 67 33

(telefon) (fax)

biuro@ims.fm www.ims.fm

(e-mail) (www)

525-22-01-663 016452416

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2016-09-26 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu

2016-09-26 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

2


