Raport bieżący nr 58/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r.
Atlas Estates Limited
(„Spółka”)
PROPONOWANE WYCOFANIE Z OBROTU NA AIM AKCJI ZWYKŁYCH
SPÓŁKI: ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Atlas

Estates

Limited

(AIM:

ATLS),

spółka

prowadząca

działalność

inwestycyjną i deweloperską w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, której
akcje są dopuszczone do obrotu publicznego na rynku regulowanym Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na rynku nieregulowanym
prowadzonym przez London Stock Exchange (AIM), ogłasza, że w dniu
dzisiejszym przekazano akcjonariuszom okólnik („Okólnik”) zawierający
zawiadomienie

o

zwołaniu

nadzwyczajnego

walnego

zgromadzenia

akcjonariuszy, którego porządek obrad przewiduje głosowanie nad projektem
uchwały o wycofaniu akcji zwykłych spółki z obrotu publicznego na AIM
(„Proponowane Wycofanie z Obrotu").
Spółka jest zdania, że płynność obrotu akcjami Spółki może zostać
poprawiona poprzez Proponowane Wycofanie z Obrotu, które doprowadzi do
skonsolidowania całego obrotu akcjami Spółki na jednym rynku giełdowym, to
jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
Obecnie 50.128.384 wyemitowane akcje zwykłe w kapitale zakładowym
Spółki w formie zdematerializowanej zarejestrowane w systemie CREST są

również dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW. Akcje zwykłe w
formie dokumentów mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym GPW dopiero po ich dematerializacji. Zachęca się, aby
akcjonariusze Spółki posiadający akcje w formie dokumentów przenieśli
swoje akcje do systemu CREST aby umożliwić Spółce ubieganie się o
dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.
Okólnik zawiera zawiadomienie skierowane do akcjonariuszy spółki o
zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki na godzinę 9.30 we
Wtorek 30 grudnia 2008 r. w siedzibie spółki, mieszczącej się pod adresem:
BNP Paribas House, 1 St Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey GY1
1WA.
Kompletna treść Okólnika znajduje się w załączniku do niniejszego raportu
bieżącego.
Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1) oraz 3) Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

