REGULAMIN OBROTU AKCJAMI SPÓŁKI ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania obrotu akcjami Spółki EPK SA w ramach zorganizowanych
Sesji.
§1
OBJAŚNIENIE POJĘĆ
Ilekroć w treści Regulaminu jest mowa o:
a)

Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, którego treść znajduje się w formie papierowej

w siedzibie Energoprojektu-Katowice SA w Katowicach, w dziale Radcy Prawnego,
b)

Spółce - należy przez to rozumieć Energoprojekt-Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Jesionowej

15, jednostki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach,
Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000052247, kapitał zakładowy 503.937 zł, NIP 634-00-19846;
c)

Wartości Nominalnej - należy przez to rozumieć wartość wynikającą z podziału kapitału akcyjnego przez

ilość akcji; tj. 63 PLN
d) Akcji - należy przez to rozumieć 1 (jedną) sztukę akcji Spółki o wartości nominalnej
e)

Pracowniku - należy przez to rozumieć pracownika, który jest związany ze Spółką umową o pracę na czas

nieokreślony, nieznajdującego się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę;
f)

Uczestniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, będącą Pracownikiem lub akcjonariuszem Spółki,

która w celu kupna/sprzedaży Akcji złożyła ofertę kupna/ deklarację gotowości przyjęcia oferty kupna;
g)

Obrocie - należy przez to rozumieć obrót Akcjami Spółki uregulowany postanowieniami niniejszego

Regulaminu, prowadzony zgodnie z przepisami Kodeksu Handlowego;
h)

Dniu Otwarcia Ofert - należy przez to rozumieć datę otwarcia ofert kupna/deklaracji gotowości przyjęcia

oferty kupna Akcji Spółki;
i)

Dzień Otwarcia Ofert dodatkowych - należy przez to rozumieć datę otwarcia dodatkowych ofert kupna/

deklaracji gotowości przyjęcia oferty kupna Akcji Spółki;
j) Sesji - na jedną sesję składają się: Dzień Otwarcia Ofert oraz dzień otwarcia ofert dodatkowych;
k) Ankiety - dostarczenie respondentom kwestionariuszy z pytaniami z prośbą o ich wypełnienie.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Obowiązujący w Spółce Regulamin Przenoszenia Własności Akcji pozostaje w mocy. Oznacza to, że niniejszy
Regulamin ma zastosowanie jedynie do Uczestników chcących wziąć udział w obrocie.
2.

Zaproszenie do złożenia oferty kupna Akcji zostanie skierowane imiennie do nie więcej niż 149 osób, którzy

zgłosili chęć zakupu Akcji w przeprowadzanej przed każdą sesją ankiecie.
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3.

W przypadku zgłoszenia się większej od podanej w § 2 ust. 2 liczby chętnych na zakup akcji, Zarząd spółki

ograniczy ich ilość kierując się zasadą pierwszeństwa akcjonariuszy oraz kryterium stażu pracy w EPK.
Pierwszeństwo mają akcjonariusze, a w drugiej kolejności pracownicy (nie akcjonariusze) z dłuższym stażem
pracy w EPK.
4. Po zgłoszeniu chęci zakupu akcji w ankiecie i nie złożeniu oferty kupna na przynajmniej 1 akcję w
wyznaczonym terminie, Uczestnik zostanie wykluczony z obrotu akcjami na dwie kolejne sesje.
5.

Warunkiem udziału w Obrocie jest skuteczne złożenie przez Uczestnika oferty kupna/deklaracji gotowości

przyjęcia oferty kupna Akcji Spółki.
6.

Złożone oferty kupna/deklaracje gotowości przyjęcia oferty kupna Akcji Spółki mają charakter

bezwarunkowy, nieodwołalny i wiążący do końca Dnia Otwarcia Ofert, a w przypadku ofert dodatkowych - do
końca dnia otwarcia ofert dodatkowych.
7.

Obrót przeprowadzany jest w sposób gwarantujący zachowanie tajemnicy każdego z Uczestników, w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Wszelkie dokumenty przewidziane w Regulaminie powinny być składane w języku polskim.
9.

Załącznikami do Regulaminu są wzory oferty kupna/deklaracji gotowości przyjęcia oferty kupna Akcji Spółki

wraz z danymi zgodnymi, oświadczeniem zgodnym z § 3 ust. 3 oraz klauzulą informacyjną, a także wzory ankiet.
§3
OFERTA KUPNA/DEKLARACJA GOTOWOŚCI PRZYJĘCIA OFERTY SPRZEDAŻY
1.

Uczestnik przystępuje do Obrotu przez złożenie w formie pisemnej oferty kupna/deklaracji gotowości

przyjęcia oferty kupna Akcji Spółki.
2.

Oferta kupna/deklaracja gotowości przyjęcia oferty kupna, o której mowa w ust. 1 powyżej powinna

zawierać co najmniej następujące dane:
a) dane personalne Uczestnika wraz z adresem zamieszkania, numerem PESEL oraz nazwą dokumentu
tożsamości, jego numerem i serią;
b) adres poczty elektronicznej Uczestnika lub numer telefonu do Uczestnika Obrotu.
3. Oferta kupna/deklaracja gotowości przyjęcia oferty kupna, o której mowa w ust. 1 powyżej powinna
zawierać, co najmniej oświadczenie Uczestnika zapewniające, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i godzi się na jego zapisy;
b)

nie istnieją przeszkody prawne ani faktyczne, które uniemożliwiłyby złożenie przez Uczestnika oferty i

zawarcie ważnej umowy kupna/sprzedaży Akcji;
c)

akceptuje przygotowany przez Spółkę wzorzec umowy sprzedaży, który jest załącznikiem do Regulaminu

Przenoszenia Własności Akcji;
d) zapoznał się z klauzulą informacyjną o treści: „BSPiR „Energoprojekt-Katowice”, na podstawie art. 13
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Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. uprzejmie informuje,
że z chwilą przekazania przez Uczestnika swoich danych osobowych, staje się ich administratorem. W BSPiR
„Energoprojekt-Katowice” został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Uczestnik może się
skontaktować za pomocą adresu mailowego: iod@epk.com.pl.
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez BSPiR „Energoprojekt-Katowice, a ich podanie jest niezbędne
celem uczestnictwa w Obrocie Akcjami. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym odbiorcom
danych poza podmiotami uprawnionymi na mocy przepisów prawa, a także podmiotami upoważnionymi przez
Administratora (np. podmiot współpracujący z Administratorem, ale tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do
prawidłowej realizacji działalności gospodarczej Administratora). Dane osobowe Uczestnika będą przechowane
przez okres czasu przewidziany przepisami prawa. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia swoich danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych
Osobowych”.
e)

zobowiązuje się przestrzegać zasady tajności tj. nieudostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji

dotyczących Obrotu Akcjami.
4. Uczestnik może złożyć ofertę kupna Akcji Spółki nie więcej niż 20 sztuk w jednej sesji.
5.

Deklaracje gotowości przyjęcia oferty kupna składane przez Akcjonariuszy Spółki nie mają limitu ilościowego

z zastrzeżeniem, że suma deklarowanych Akcji nie może być większa od sumy posiadanych Akcji.
6.

W ofercie kupna/ deklaracji gotowości przyjęcia oferty kupna Akcji należy podać cyfrowo i słownie

proponowaną przez siebie cenę 1 (jednej) Akcji oraz ilość szt. Akcji EPK.
7. Cena 1 (jednej) Akcji, o której mowa w § 3 ust. 6 nie może być niższa od Wartości Nominalnej.
8.

Wszelkie dokumenty załączone do oferty/deklaracji powinny być złożone w oryginale, zgodnie ze wzorem

załączonym do niniejszego Regulaminu.
9. W przypadku stwierdzenia braków w ofercie/deklaracji lub dowolnym z ich załączników oferta/deklaracja
będzie traktowana jako niezłożona i nie będzie rozpatrywana.
10. Oferty kupna/deklaracje gotowości przyjęcia oferty kupna, w tym dodatkowe, są wiążące dla Uczestników
Obrotu wyłącznie do zakończenia danej sesji.
11.

Limit wszystkich transakcji dokonywanych przez Uczestników w ramach sesji nie może przekroczyć

wielkości stanowiącej równowartość 50 000 EUR pod rygorem unieważnienia sesji.
§4
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO OBROTU
1. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do Obrotu jest złożenie prawidłowej i zgodnej z § 3 Regulaminu
oferty/deklaracji w zaklejonej kopercie w terminie do dnia poprzedzającego Dzień Otwarcia Ofert.
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2. Oferty/deklaracje powinny być złożone w kancelarii tajnej Spółki oraz oznaczone datą i godziną przyjęcia
przez pracownika kancelarii tajnej Spółki.
§5
OTWARCIE OFERT
1. Spółka zobowiązuje się zorganizować 2 sesje w roku:
jedna sesja w I półroczu
druga sesja w II półroczu
2.

Cena transakcyjna zostaje ustalona w sytuacji, gdy najwyższa cena ze zleceń kupna jest wyższa lub co

najmniej równa najniższej cenie ze wszystkich deklaracji gotowości przyjęcia ofert kupna Akcji. Ceną
transakcyjną jest cena sprzedaży.
3. Jeżeli więcej ofert kupna spełnia warunek z § 5 ust. 2, transakcje zostają skojarzone zgodnie z zasadą:
zlecenie sprzedaży z najniższą ceną jest łączone ze zleceniem kupna z najwyższą ceną. Każda kolejna transakcja
jest zawierana z połączenia zlecenia sprzedaży z najniższą ceną ze zleceniem kupna z najwyższą ceną. Ceną
transakcyjną jest cena sprzedaży.
4. Jeżeli więcej niż jeden Uczestnik złoży ofertę kupna/deklarację gotowości przyjęcia oferty kupna z taką samą
ceną, to ofertą kupna/deklaracją gotowości przyjęcia oferty kupna realizowaną w pierwszej kolejności jest ta
oferta kupna/deklaracja gotowości przyjęcia oferty kupna, która jako pierwsza została złożona w Spółce.
5.

Każdy Uczestnik otrzymuje informacje o pozostałych zaoferowanych cenach kupna/sprzedaży, lecz bez

wskazania, który Uczestnik je złożył i ilu Uczestników, poza nim, bierze udział w Obrocie.
6.

Uczestnik nie może powtórnie złożyć oferty kupna/deklaracji gotowości przyjęcia oferty kupna, nie może jej

zmienić, ani wycofać, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w § 7.
7. Spółka drogą pocztową lub elektroniczną powiadamia Uczestnika, że jego oferta kupna/deklaracja gotowości
przyjęcia oferty kupna doszła do skutku, równocześnie wzywając Uczestnika do podjęcia czynności prawnych
oraz faktycznych niezbędnych do zawarcia umowy kupna/sprzedaży Akcji.
§6
NIEDOJŚCIE TRANSAKCJI DO SKUTKU
1. Transakcja nie dochodzi do skutku jeżeli żaden z Uczestników nie złożył ważnej oferty /deklaracji (brak
ofert/deklaracji) oraz w przypadku nie spełnienia warunku określonego w § 5 ust. 2 niniejszego regulaminu.
§7
SKŁADANIE OFERT / DEKLARACJI DODATKOWYCH
1.

Uczestnik, którego oferta kupna/ deklaracja gotowości przyjęcia oferty kupna nie została zrealizowana może

złożyć ofertę kupna/deklarację gotowości przyjęcia oferty kupna dodatkową.
2.

Oferta/deklaracja dodatkowa jest to zmiana oferty/deklaracji złożonej wcześniej. Zmiana oferty/deklaracji
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może dotyczyć wolumenu i ceny, z uwzględnieniem § 3 ust. 4 i § 3 ust. 5.
3.

W deklaracjach gotowości przyjęcia oferty kupna Akcji Spółki możliwe jest tylko obniżenie ceny, a w

przypadku ofert kupna możliwe jest tylko podniesienie ceny w stosunku do złożonej poprzednio oferty.
4. Oferta/de kia racja dodatkowa powinna być złożona w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od Dnia
Otwarcia Ofert, zgodnie z § 4.
5. Otwarcie ofert/deklaracji dodatkowych przypada w następnym dniu roboczym po terminie określonym w §
7 ust. 4.
6. Otwarcie ofert/deklaracji przebiega zgodnie z § 5 z wyłączeniem § 5 ust. 1.
§8
KOMISJA NADZORU NAD OBROTEM AKCJAMI SPÓŁKI
1. W celu prawidłowego przebiegu procesu składania ofert/deklaracji, otwarcia ofert / deklaracji oraz otwarcia
ofert/deklaracji dodatkowych rada nadzorcza Spółki powoła Komisję Nadzoru nad Obrotem Akcjami Spółki
(zwaną dalej Komisją).
2. Rada nadzorcza określi tryb powoływania oraz skład Komisji.
3.

Do szczególnych uprawnień Komisji należy wyjaśnianie wątpliwości dotyczących interpretacji postanowień

niniejszego Regulaminu.
4. Wyjaśnienia Komisji są ostateczne i wiążące dla Uczestników Obrotu.
§9
UMOWA KUPNA/SPRZEDAŻY
1. Umowa kupna/sprzedaży Akcji Spółki będzie miała charakter umowy ostatecznej.
2. Transakcje będą podlegać zatwierdzeniu przez radę nadzorczą Spółki, zgodnie ze statutem Spółki (§ 13, ust.
3).
§10
DORĘCZENIA
1.

Wszelkie oświadczenia, wezwania, zawiadomienia lub informacje Spółki będą doręczane Uczestnikowi

droga elektroniczną, zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany
przez Uczestnika w ofercie jako adres do doręczeń lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres do
korespondencji wskazany w ofercie.
2.

Wiadomości przesyłane przez Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej będą uznane za skutecznie

doręczone Uczestnikowi z dniem ich wpływu na serwer poczty elektronicznej Uczestnika, niezależnie od
momentu ich faktycznego odebrania i odczytania.
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3.

Uczestnik w okresie związania swoją ofertą/deklaracją złożoną zgodnie z postanowieniami niniejszego

Regulaminu zobowiązany jest utrzymywać wszelkie dane teleadresowe wskazane w ofercie pod rygorem
uznania doręczenia na te adresy za skuteczne.
§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. - Kodeks Cywilny.
2. Regulamin wchodzi w życie uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki:
1. Wzór oferty kupna/deklaracji gotowości przyjęcia oferty kupna Akcji wraz z danymi zgodnymi z § 3 ust. 2,
oświadczeniem zgodnym z § 3 ust. 3 oraz klauzulą informacyjną;
2. Wzór części niejawnej oferty kupna/ deklaracji gotowości przyjęcia oferty kupna Akcji wraz z danymi
zgodnymi z § 3 ust. 2, oświadczeniem zgodnym z § 3 ust. 3 oraz klauzulą informacyjną;
3. Wzór ankiety określającej zainteresowanie zakupem akcji Energoprojekt-Katowice SA;
4. Wzór ankiety określającej zainteresowanie sprzedażą akcji Energoprojekt-Katowice SA.
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