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Current report no 6/2008 dated 12 February 2008 
 
Introduction of shares to trading on the Warsaw Stock Exchange and the first listing 
date 
 
The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the „Company”) informs that on 12 February 
2008 it was advised that the Management Board of the Warsaw Stock Exchange (the “WSE”) 
adopted resolution No. 118/2008 dated 11 February 2008, on the basis of the resolution of 
the Management Board of the WSE No. 116/2008 dated 8 February 2008 and § 38, sections 
1 and 3 of the WSE Regulations and § 2, section 2, Chapter VII of the Detailed Principles of 
Stock Exchange Trading, by which the Management Board of the WSE resolved to 

1. introduce as from 12 February 2008, by way of an ordinary procedure, 46,297,137 
ordinary bearer shares in the Company, with a nominal value of EUR 0.01 (one 
eurocent) each, denoted by the Polish National Depository for Securities with ISIN 
code GB00B0WDBP88, to trading on the main market of the WSE; 

2. list the Atlas Estates Limited shares referred to in point 1) in the continuous trading 
system under the abbreviated name “ATLASEST”  and the “ATL” code. 

The Board of Directors of the Company informs further that the first listing date of the shares 
in the Company referred to in point 1) was set for 12 February 2008. 
 
Legal basis: Par. 34 sec. 3 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 October 2005 on the 
current and interim reports published by issuers of securities (Polish Journal of Laws of 2005, No. 209, 
item 1744) 
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Raport bieżący nr 6/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. 
 
Wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
i data pierwszego notowania 
 
 
Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) informuje, że dnia 12 lutego 2008 r. 
powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. („GPW”) uchwały nr 118/2008 z dnia 11 lutego 2008 r., na podstawie uchwały Zarządu 
Giełdy nr 116/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW i § 2 ust. 2 
Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, w której Zarząd GPW postanowił: 
  

1. wprowadzić z dniem 12 lutego 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na 
rynku podstawowym 46.297.137 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,01 
EUR (jeden eurocent) każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. kodem ISIN GB00B0WDBP88,  

2. notować akcje spółki Atlas Estates Limited, o których mowa w pkt 1), w systemie 
notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ATLASEST” i oznaczeniem „ATL”. 

 
Jednocześnie Rada Dyrektorów Spółki informuje, że pierwsze notowanie akcji Spółki, o 
których mowa w pkt 1) zostało ustalone na dzień 12 lutego 2008 r. 
 
Podstawa prawna: §34 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 
209, poz. 1744). 
 
 
 
 


