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Zarząd CDRL S.A.  z siedzibą w Pianowie ("Emitent" "Spółka"), w wykonaniu obowiązku określonego 
w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE (,,Rozporządzenie MAR") oraz obowiązku wynikającego z art. 2 ust. 1 
Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu oraz 
środków stabilizacji („Rozporządzenie uzupełniające”), niniejszym informuje, że w dniu 18 kwietnia 
2019 r. rozpoczął program skupu akcji własnych przyjęty uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 12 listopada 2018 
roku w sprawie udzielenia upoważnienia zarządowi do skupu akcji własnych („uchwała NWZ”), 
składając zlecenie realizacji programu skupu akcji własnych przez firmę inwestycyjną, tj. Trigon Dom 
Maklerski S.A. zgodnie z art. 4 ust. 2 Rozporządzenia uzupełniającego.  

Celem programu skupu akcji własnych jest ich umorzenie albo – w przypadku gdy będzie to 
uzasadnione interesem Spółki - rozdysponowane przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, 
w inny dopuszczalny prawem sposób. W ramach programu skupu akcji własnych, zgodnie ze 
złożonym zleceniem, może zostać nabytych do 96.872 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset 
siedemdziesiąt dwa) akcji Emitenta. Na nabycie akcji własnych Spółki została przeznaczona kwota 
pieniężna do 2.960.160,00 złotych (wraz z kosztami nabycia). Program będzie trwał do dnia 28 
października 2023 r., lecz nie dłużej niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie 
akcji własnych.  

Podstawa prawna raportu:  art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR 
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