Raport bieżący nr 41/2008 z dnia 28 lipca 2008 r.
Zmiana liczby praw głosu i wysokości kapitału zakładowego
W nawiązaniu do raportów bieżących opublikowanych przez Atlas Estates
Limited („Atlas”) w dniach:
•

27 czerwca 2008 r. dotyczącego zatwierdzenia oferty dotyczącej
wypłaty dywidendy w formie akcji dywidendowych (raport bieżący nr
34), oraz

•

15 lipca 2008 r. dotyczącego liczby praw głosu i wysokości kapitału
zakładowego (raport bieżący nr 38),

Atlas niniejszym informuje akcjonariuszy o zmianie wysokości kapitału
zakładowego.
Atlas niniejszym potwierdza, że po ogłoszeniu oferty wypłaty dywidendy w
formie akcji dywidendowych, zgodnie z treścią okólnika przesłanego
akcjonariuszom przez Atlas dnia 3 czerwca 2008 r., Atlas wyemitował
442.979 nowych akcji zwykłych, z których 868 („Kolejne Akcje
Dywidendowe”) zostały wyemitowane na podstawie uchwały Rady
Dyrektorów Atlas z dnia 24 lipca 2008 r. Kolejne Akcje Dywidendowe zostały
wyemitowane pod warunkiem, że zostaną dopuszczone i wprowadzone do
obrotu na AIM, co ma nastąpić dnia 30 lipca 2008 r. Podwyższenie kapitału
zakładowego nastąpi w chwili dopuszczenia do obrotu Kolejnych Akcji
Dywidendowych na AIM. Emisja Kolejnych Akcji Dywidendowych nie wymaga
rejestracji.
Do tej pory, wszystkie 442.979 nowe akcje zwykłe, oprócz 868, zostały
wprowadzone do obrotu na AIM. Spółka złożyła już wniosek o wprowadzenie
od obrotu giełdowego na GPW wszystkich 442.979 nowych akcji zwykłych,
oprócz 868, w formie zdematerializowanej. Spółka spodziewa się, że
pierwsze notowanie nowych akcji zwykłych w formie zdematerializowanej na
GPW odbędzie się do dnia 8 sierpnia 2008 r.
Atlas następnie informuje, że na dzień niniejszego raportu kapitał zakładowy
Atlas składa się z akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,01 euro każda z
prawem głosu. Łączna liczba wyemitowanych akcji wynosi 50.322.014. W tym
3.470.000 akcji własnych Spółki, bez prawa głosu.

Zgodnie z powyższymi obliczeniami, łączna liczba praw głosu w kapitale
zakładowym Atlas to obecnie 46.852.014.
Liczba 46.852.014 będzie wykorzystywana przez akcjonariuszy jako
mianownik w obliczeniach, na podstawie których stwierdzą czy są
zobowiązani powiadomić Atlas o wartości posiadanego przez nich kapitału
zakładowego lub zmianie stanu posiadania.
Niniejszy raport bieżący stanowi uzupełnienie raportów bieżących
opublikowanych przez Spółkę w dniach 27 czerwca 2008 i 15 lipca 2008 r.
Podstawa prawna: Art. 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r.,
nr 209, poz. 1744).

