
 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

Novainvest S.A. rozpoczyna skup akcji własnych, 

minimalna cena wyniesie 0,60 zł 

 

Warszawa, 25 stycznia 2012 roku – Novainvest S.A. – podmiot dominujący grupy inwestycyjno-

doradczej - rozpoczyna skup akcji własnych na mocy uchwały NWZA z dnia 25 lipca 2011 r. Skup 

będzie realizowany po cenie ustalonej w granicach upoważnienia udzielonego przez NWZA Novainvest 

S.A. tj. za cenę nie niższą niż 0,60 zł i nie wyższą niż 3,00 zł za jedną akcję. Zarząd Novainvest S.A. 

rozważa również konwersje objętych akcji na obligacje korporacyjne. Przyjmowanie ofert potrwa do 

29 lutego 2012 r.  

 

-„Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez NWZA w dniu 25 lipca 2011 r. rozpoczynamy skup akcji 

własnych. Cena skupu została wyznaczona w przedziale 0,60 zł – 3 zł, dlatego też w pierwszym etapie 

skupu zwróciliśmy się do akcjonariuszy z prośbą o wypełnienie wstępnej deklaracji ilości oferowanych 

akcji wraz z podaniem proponowanej ceny. Przy czym z uwagi na dużą rozbieżność pomiędzy ceną 

rynkową akcji Novainvest S.A. (0,14 zł na dzień 23 stycznia 2012 r.) a minimalną ceną skupu 0,60 zł 

(sześćdziesiąt groszy za akcję) bierzemy pod uwagę ewentualną konieczność redukcji, dlatego też w 

pierwszej kolejności wybierzemy najkorzystniejsze oferty z punktu widzenia interesów spółki i 

akcjonariuszy. Jednocześnie nie wykluczamy także płatności w formie konwersji akcji na obligacje 

korporacyjne.” – mówi Tomasz Bartel, Prezes Zarządu Novainvest S.A. 

 

Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 1.600.000 akcji o łącznej wartości do 1 mln zł.  Szczegółowy 

harmonogram i parametry skupu zostaną określone po zakończeniu przyjmowania ofert tj. do dnia 29 

lutego 2012 r.  

 

-„W przypadku gdyby znaczna ilość ofert została złożona w tej samej cenie oraz liczba oferowanych 

akcji przekroczyła maksymalną wartość skupu lub ilości akcji, dokonamy proporcjonalnej redukcji ofert 

sprzedaży w stosunku do ilości oferowanych akcji, a tym samym nabędziemy odpowiednio 

zmniejszoną ilość od każdego z akcjonariuszy oferującego akcje Spółki.” – dodaje Tomasz Bartel, 

Prezes Zarządu Novainvest S.A. 

 

Uchwały ww. NWZA Novainvest S.A. z dnia 25 lipca 2011 r. dostępne są na stronie Spółki pod 

adresem http://novainvest.com.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.html 

 

 

 



 

*** 

Novainvest S.A. jest spółką inwestycyjno-doradczą, działającą od 2008 roku, a także podmiotem 

dominującym Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz 

IT o wysokim potencjale rozwoju. 

 

Działalność inwestycyjna spółki Novainvest S.A. koncentruje się na budowaniu portfela inwestycyjnego 

składającego się z młodych, dynamicznych spółek z obszaru nowych technologii teleinformatycznych. 

Spółka tworzy i inwestuje w firmy, które współdziałając ze sobą budują unikalną i innowacyjną ofertę. 

Szczególną uwagę przykłada do analizy potencjału ludzkiego spółek, w które inwestuje. Novainvest 

skupia wokół siebie spółki o dużym potencjale rynkowym, zapewniającym ponadprzeciętne zyski z 

zainwestowanego kapitału. Posiada zaplecze techniczne, ekspertów oraz niezbędne doświadczenie. 

 

Novainvest S.A. specjalizuje się w inwestycjach w innowacyjne przedsięwzięcia na różnym etapie 

rozwoju, które związane są z rynkiem telekomunikacyjnym i informatycznym. Charakterystyczną cechą 

działalności Novainvest S.A. jest wykorzystywanie efektu synergii pomiędzy działalnością 

poszczególnych firm wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego. Uruchomienie lub zwiększenie 

finansowania wybranego projektu powoduje automatycznie wzrost sprzedaży i rentowności 

pozostałych 

spółek kontrolowanych przez Novainvest S.A. W ten sposób wykorzystując zależności występujące na 

rynku IT, Spółka tworzy portfel inwestycyjny o dużym potencjale rynkowym, którego celem jest 

uzyskanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.  

 

Więcej informacji: www.novainvest.com.pl 

 

Kontakt: 

Novainvest S.A.  

Telefon: (48) 22 311 24 00 

Fax: (48) 22 311 24 24 

e-mail: novainvest@novainvest.com.pl 
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