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Treść raportu 
  
Działając na podstawie § 5.1.pkt 12, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 
lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje,że: Działając 
na podstawie upoważnienia do nabywania akcji własnych w ramach programu skupu akcji 
własnych Eurotel S.A. wynikającego z uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 20.11.2008 r., zgodnie z treścią § 1 ust. 1 lit. 
g) tejże uchwały, kierując się interesem Spółki i po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, 
Zarząd ogłasza zakończenie nabywania akcji przed dniem zakończenia programu skupu akcji 
własnych, określonym w § 1 ust. 2 tejże uchwały, tj. przed dniem 30 czerwca 2010 r. 
Jednocześnie, Zarząd informuje, iż w związku z realizacją programu skupu akcji własnych w 
okresie od dnia 5 stycznia 2009 r. do dnia 6 lipca 2009 r. Eurotel S.A. nabyła łącznie 157.995 
szt. akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 31.599 zł, stanowiących 4,04% kapitału 
zakładowego Spółki i dających prawo do 157.995 głosów, tj. 4,04% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia jednostkowa cena zakupu akcji wyniosła 9,55 zł za 
akcję zaś kwota wydatkowana na skup akcji wyniosła 1 502 tys. zł. Zarząd zawiadamia także, 
iż zarekomendował powzięcie przez najbliższe zwyczajne walne zgromadzenie uchwały w 
przedmiocie umorzenia wszystkich akcji własnych, skupionych w ramach programu skupu 
akcji własnych i obniżenie kapitału zakładowego. Zarząd podaje powyższą informację do 
publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.) 
oraz § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 




