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Treść raportu:

Zarząd ATAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 lipca 2015 r. Spółka otrzymała od Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) uchwałę nr 458/15 Zarządu KDPW z dnia 15 lipca 2015 r., w której Zarząd
KDPW postanawia zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 6.500.000 (słownie: sześć milionów
pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda
oraz oznaczyć je kodem PLATAL000046, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek
regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone
zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLATAL000046. Zarejestrowanie w KDPW wskazanych powyżej akcji
serii E Spółki nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla praw do akcji oznaczonych kodem
PLATAL000053, w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji, o której mowa w zdaniu
poprzednim, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym
rynku. Informacja o zarejestrowaniu akcji serii E Spółki pod kodem PLATAL000046 zostanie przekazana w formie
komunikatu KDPW.
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