
Raport bieŜący Nr 3/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku 

Informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego jednostek zaleŜnych 

emitenta 

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”), na podstawie art. 56 ust. 1 punkt  

2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych  oraz na podstawie § 5 ustęp 1 punkt 24) w związku z § 30 punkt 18) 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 

bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 

oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, Ŝe zostało otwarte 

postępowanie likwidacyjne następujących  jednostek zaleŜnych od Spółki: 

1) Amiti Exclusiv Investment s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie  w dniu 31 stycznia 

2013 r.  

2) ATL Collosseum s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie w dniu 31 stycznia 2013 r. 

3) Craiova Mall Investitii s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie w dniu 31 stycznia 2013 r. 

4) Darenisto Limited z siedzibą w Nikozji w dniu 1 lutego 2013 r. 

Rada Dyrektorów Spółki informuje, Ŝe: 

I. Wnioski o otwarcie postępowań likwidacyjnych Amiti Exclusiv Investment 

s.r.l., ATL Collosseum s.r.l. oraz Craiova Mall Investitii s.r.l.  zostały złoŜone 

do Sądu prowadzącego Rejestr Handlowy w Bukareszcie (Oficiul Registrul 

Comertului -Tribunalul Municipiu Bucuresti) w dniu 31 stycznia 2013 r. 

Likwidacja  powyŜej  wymienionych spółek odbywa się zgodnie z prawem 

Rumunii  bez likwidatora wyznaczonego w trybie art. 227.(1).d)  prawa 

31/1990 dotyczącego spółek. 

II. W dniu 1 lutego 2013 r. Atlas Estates Investment B.V.  – jedyny wspólnik 

Darenisto Limited z siedzibą w Nikozji podjął uchwałę o rozwiązaniu 



Darenisto Limited z siedzibą w Nikozji  i powołaniu Pana Costas Christoforou 

jako likwidatora. Niezbędne dokumenty związane z likwidacją zostały 

złoŜone w dniu 1 lutego 2013 r. w Cypryjskim Ministerstwie Handlu i 

Turystyki, Departamencie Rejestru Spółek.    

Podstawa prawna:  

art. 56 ust. 1 punkt  2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu   oraz o 

spółkach publicznych  (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439) oraz § 5 ustęp 1 punkt 24) 

w związku z § 30 punkt 18) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 

w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. 

z 2009 r., Nr  33, Pozycja 259). 

 


