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Raport bieżący nr 18/2007 

Zarząd Ulma Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ulica Klasyków 10, 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000055818 ("Spółka"), informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 

15/2007 z dnia 27 marca 2007 r ("Raport"), że otrzymała dnia 5 kwietnia 2007 r. informację o 

zawarciu przez ULMA C y E, S. Coop., głównego akcjonariusza Spółki, ("Główny 

Akcjonariusz") umowy ograniczającej zbywalność jego akcji, ("Umowa") z Domem 

Inwestycyjnym BRE Banku Spółka Akcyjna ("DI BRE"). W związku z ogłoszonym w Raporcie 

zamiarem zbycia w ofercie publicznej do 800.000 akcji zwykłych na okaziciela ("Akcje 

Oferowane") Spółki, Główny Akcjonariusz zobowiązał się w Umowie, że w okresie 12 

miesięcy od daty przydziału Akcji Oferowanych: 

i) nie sprzeda, ani nie ogłosi zamiaru sprzedaży będących w jego posiadaniu akcji Spółki, 

ani 

ii) nie będzie wnioskował ani popierał wniosków o emisję nowych akcji przez Spółkę, ani 

iii) nie wyemituje (lub nie ogłosi zamiaru emisji) żadnych papierów wartościowych 

zamiennych na akcje Spółki lub papierów wartościowych, które w jakikolwiek inny 

sposób uprawniałyby do nabycia akcji Spółki będących w jego posiadaniu oraz nie 

dokona żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z instrumentami 

pochodnymi), której skutek byłby podobny do sprzedaży akcji Spółki. 

iv) nie zastawi ani w inny sposób nie obciąży akcji Spółki ani też nie dokona innych 

czynności prowadzących do zbliżonych skutków , w tym nie udzieli innej osobie 

pełnomocnictwa do sprzedaży akcji ani do wykonywania praw z akcji Spółki. 

- bez uprzedniej pisemnej zgody DI BRE, której to zgody DI BRE zobowiązuje się nie odmówić 

bez uzasadnienia w przypadku braku negatywnych skutków dla interesów inwestorów 

nabywających Akcje Oferowane w ramach oferty publicznej. 

Zobowiązanie Głównego Akcjonariusza nie dotyczy akcji Spółki emitowanych w przyszłości w 

związku z ewentualną decyzją o wdrożeniu programu opcji menedżerskich w Spółce. Umowa 

wchodzi w życie z dniem przydziału Akcji Oferowanych w ofercie publicznej. 



Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 

184, poz. 1539). 

Data: 05-04-2007 

 

Podpisy: Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu 


