
 
 
Raport bieżący nr 50/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. 
 
Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW i pierwszy dzień notowań 
 
Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym 
informuje, że dnia 20 sierpnia 2008 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych 
S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 621/2008, stwierdzającą, że 3.831.247 akcji 
zwykłych Spółki zostało dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 
GPW. Na mocy powyższej uchwały, zarząd WSE postanowił wprowadzić z 
dniem 21 sierpnia 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku 
podstawowym 3.831.247 akcji zwykłych Spółki, o wartości nominalnej 0,01 
EUR (jeden eurocent) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN GB00B0WDBP88. Równocześnie, 
Rada Dyrektorów Spółki ogłasza, że pierwsze notowanie tych akcji jest 
planowane na dzień 21 sierpnia 2008 r. 
 
Ponadto, Rada Dyrektorów Spółki niniejszym informuje, że zarząd KDPW 
podjął uchwałę nr 473/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r., na postawie której 
KDPW postanowił zarejestrować do 106.062 akcji zwykłych Spółki o wartości 
nominalnej 0,01 EUR (jeden eurocent) każda, oznaczonych kodem ISIN 
GB00B0WDBP88. Zgodnie z uchwałą KDPW rejestracja ta zostanie 
dokonana pod warunkiem, że wyżej wymienione akcje zostaną 
zarejestrowane przez Euroclear Bank S.A./NV pod kodem ISIN 
GB00B0WDBP88 na koncie prowadzonym dla KDPW oraz podjęcia decyzji o 
wprowadzeniu tych akcji do obrotu na GPW. W wyniku tego, zgodnie z treścią 
tej uchwały oraz uchwały zarządu KDPW z dnia 8 sierpnia (patrz: raport 
bieżący Spółki z dnia 11 sierpnia 2008 r.) w KDPW zostało zarejestrowanych 
do 3.831.247 akacji w kapitale zakładowym Spółki.  
 
W wyniku tej rejestracji oraz dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego, 
obecnie do obrotu na rynku regulowanym na GPW zostało dopuszczonych 
50.128.384 akcji Spółki, co nie obejmuje 193.630 Akcji Zwykłych, które 
istnieją w formie dokumentu. 



  
Spółka nie wyemitowała nowych Akcji Zwykłych, a łączna liczba 
wyemitowanych akcji zwykłych wynosi 50.322.014 (w tym akcje własne 
posiadane przez Spółkę). 
 
Podstawa prawna: Art. 34 ust. 1,2 i 3 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). 
 
 
 


