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Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Nabycie akcji własnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd NTT System S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 05 grudnia 2012 r., w wyniku transakcji pakietowej na GPW 
w Warszawie, Spółka nabyła akcje własne w celu dalszej odsprzedaży. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 05 
grudnia 2012 roku.

Szczegółowe informacje nt. parametrów skupu akcji :
Liczba nabytych akcji:  149 512  szt.
Średnia jednostkowa cena nabycia akcji: 0,74  PLN
Liczba głosów na walnym zgromadzeniu NTT System S.A. odpowiadająca nabytym akcjom: 149 512
Udział nabytych akcji  w kapitale zakładowym  i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta:0,270 %
Wartość nominalna każdej akcji wynosi: 1,50 PLN
Łączna wartość nominalna nabytych akcji to: 224 268  PLN. 
Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji wyniesie 501 532 szt 
, co będzie stanowiło 0.905 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 5 lipca 2012 r. (raport 
bieżący nr 13/2012 z dnia 05 lipca 2012r.) w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki do dalszej 
odsprzedaży i prowadzony jest zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 19 i Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Zarządowi NTT System  S.A. 
upoważnienia do nabycia akcji własnych  i utworzenia  kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych  (raport 
bieżący nr 11/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.). 
O rozliczonych transakcjach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2012 z dnia 24 lipca 2012 r, oraz w 
raporcie bieżącym nr 22/2012 z dnia 22 października 2012 r.
Skup akcji własnych prowadzony jest za pośrednictwem  Domu Maklerskiego IDM SA nabywającego akcje na 
rachunek i na rzecz Emitenta. 

Podstawa prawna: § 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 ich 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim.
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Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2012-12-05 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski

2012-12-05 Krzysztof Porębski Członek Zarządu Krzysztof Porębski
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