ATAL S.A.

RB 3 2015
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2015

2015-06-08

Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat

Rejestracja akcji istniejących w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie („Spółka”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2015r. podjęta została uchwała
nr 357/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”), na podstawie
której 13.604.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 17.110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C i 10 akcji
zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł każda zostało oznaczonych kodem
PLATAL000046 i zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych pod warunkiem dopuszczenia tych akcji
do obrotu na rynku regulowanym.
Zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW zarejestrowanie akcji, o których mowa w zdaniu poprzednim nastąpi w terminie
trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku
regulowanym.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w
związku z § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Budownic two (bud)

ATAL S.A.
(skróc ona nazwa emitenta)
43-400

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Cieszyn

(kod poc ztowy)

(miejscowość)

Stawowa

27
(ulica)

(numer)

+48 (33) 857 59 01

+48 (33) 857 59 02
(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

5482487278

240415672
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2015-06-08

Zbigniew Juroszek

Prezes Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

