Als efectes previstos a l'article 228 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel
Reial decret 4/2015, de 23 d'octubre, Ercros, S.A. (d'ara endavant «la Societat»), mitjançant
aquest escrit comunica el següent
FET RELLEVANT
El consell d'administració de la Societat, a la seva sessió celebrada en el 26 de juliol de 2017,
ha acordat dur a terme el segon programa de recompra d'accions pròpies (el “programa de
recompra”) a l'empara de l'autorització que li va ser conferida per la junta general ordinària
d'accionistes, celebrada el 23 de juny de 2017, i d'acord amb allò que disposa el reglament
intern de conducta en matèries relacionades amb el mercat de valors de la Societat («el RIC»),
així com en el Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril
de 2014, i el Reglament Delegat (UE) 2016/1052 de la Comissió, de 8 de març de 2016 (de
forma conjunta, els dos últims, el “reglament”), en els següents termes:
-

Propòsit del programa de recompra: L'amortització d'accions pròpies adquirides
mitjançant una reducció del capital social en l'import nominal de les accions adquirides,
previ acord adoptat a aquest efecte per la junta general d'accionistes.

-

Import monetari màxim. Nombre màxim d'accions: El programa de recompra tindrà un
import monetari màxim de 6 milions d'euros. En cap cas, no obstant això, el nombre
d'accions pròpies a adquirir en el marc del programa de recompra podrà excedir del 3%
del capital social de la Societat (equivalent a 3,3 milions d'accions després de la
reducció del capital social aprovada per la junta general ordinària d'accionistes del 23 de
juny de 2017).

-

Condicions de preu i volum: Les accions es compraran a preu de mercat de conformitat
amb les condicions de preu i volum establertes a l'article 3 del reglament i al RIC.

-

Durada: El programa de recompra estarà vigent fins al 30 de juny de 2018.

No obstant això, la Societat es reserva el dret a finalitzar el programa de recompra si, amb
anterioritat a la indicada data límit de vigència, hagués adquirit el nombre màxim d'accions
autoritzat pel consell d'administració, s'hagués superat l'import monetari màxim assignat al
programa de recompra o si concorregués alguna altra circumstància que així ho aconsellés.
Les operacions de compra d'accions realitzades en virtut d'aquest programa de recompra seran
degudament comunicades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors mitjançant el
corresponent fet rellevant, amb la periodicitat prevista pel reglament. També serà objecte de
comunicació mitjançant un fet rellevant la interrupció, finalització o modificació del
programa de recompra.
El programa de recompra, que en qualsevol cas complirà amb les obligacions que siguin
exigibles a la Societat, tindrà com a gestor principal l'empresa de serveis d'inversió Solventis
A.V., S. A. conforme a allò previst a l'article 4.2 de l’esmentat Reglament Delegat.
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