
 
 
 
 
Raport bieżący nr 59/2008 z dnia 6 stycznia 2009 roku 
 
Korekta raportu bieżącego dotyczącego Walnego Zgromadzenia Spółki 
w sprawie decyzji o wycofaniu akcji z notowań w Londynie   
 
Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited (dalej “Spółka") informuje o 
dokonaniu korekty raportu bieżącego z dnia 30 grudnia 2008 r. dotyczącego 
uchwały w zakresie wycofania akcji Spółki z notowań w Londynie, będącej 
przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 grudnia 2008 r. 
 
Raport został skorygowany w ten sposób, iż został mu nadany odpowiedni 
numer, tj. 59/2008 oraz wskazana została jego podstawa prawna, tj. § 39 ust. 
1 pkt 5 Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. Ministra Finansów w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych (Dz.U.  Nr 209, poz. 1744) w związku z art. 56 ust. 1 
pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).  
 
Ponadto raport bieżący, o którym mowa powyżej został skorygowany poprzez 
uszczegółowienie jego treści, tj. poprzez podanie treści uchwały Walnego 
Zgromadzenia Spółki w następującej formie: „NINIEJSZYM POSTANAWIA 
SIĘ zgodnie z Zasadą 41 Regulaminu Spółek AIM o wycofaniu z obrotu akcji 
zwykłych Spółki na rynku AIM Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie 
(the London Stock Exchange plc) („Wycofanie z Obrotu”) oraz upoważnia się 
Dyrektorów do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do 
skutecznego przeprowadzenia Wycofania z Obrotu”, która to uchwała nie 
została podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki, wskutek sprzeciwów 
zgłoszonych przez akcjonariuszy posiadających 13,976,099 głosów, wobec 
34.798.375 oddanych głosów.  
  
 
Podstawa prawna: § 39 Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. 
Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.  Nr 209, 
poz. 1744) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 
r. Nr 184 poz. 1539).   
 


