Current report No. 3/2008 dated 11 February 2008
Registration of Atlas Estates Limited’s shares by the Polish National Depositary for
Securities
The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the “Company”) announces that the
Management Board of the Polish National Depository for Securities (the “KDPW”) issued
resolution no. 70/2008 dated 6 February 2008 in which it decided to:
1. Grant the status of the EMITENT type participant in the KDPW to the Company; and
2. Register in the KDPW up to 46,297,137 (forty-six million, two hundred ninety-seven
thousand, one hundred and thirty-seven) of ordinary shares in the Company with a
nominal value of €0.01 (one eurocent) each under ISIN code GB00B0WDBP88, on
the condition that the shares will be registered by Euroclear Bank SA/NV under the
ISIN code GB00B0WDBP88 and on the condition that the shares will be admitted to
trading on the Warsaw Stock Exchange with the reservation that the registration of
the aforementioned ordinary bearer shares by the KDPW will occur within three (3)
days from the date on which Atlas Estates Limited files documents confirming the
admission of the shares to trading on the Warsaw Stock Exchange with the KDPW.
The above resolution also stipulates that the information about the registration of ordinary
shares will be disclosed in the form of a KDPW communiqué. The aforementioned resolution
of KDPW is effective as of the date of its publication.
Legal basis: Par. 34 sec. 1 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 October 2005 on the current and
periodic disclosures to be made by issuers of securities (Polish Journal of Laws of 2005, No. 209, item 1744).
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Raport bieżący nr 3/2008 z dnia 11 lutego 2008
Rejestracja akcji Atlas Estates Limited w KDPW
Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) podjął uchwałę nr 70/2008 z dnia 6
lutego 2008 roku, na podstawie której KDPW postanowił:
1. Przyznać Spółce status uczestnika KDPW w typie EMITENT; oraz
2. Zarejestrować w KDPW do 46.297.137 (słownie: czterdzieści sześć milionów
dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych
Spółki o wartości nominalnej 0,01 EUR (jeden eurocent), pod kodem ISIN
GB00B0WDBP88, pod warunkiem rejestrowania tych akcji przez Euroclear Bank
S.A./NV pod kodem ISIN GB00B0WDBP88 oraz pod warunkiem dopuszczenia tych
akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z
zastrzeżeniem, iż zarejestrowanie wskazanych akcji zwykłych na okaziciela w
depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia
przez spółkę Atlas Estates Limited w Krajowym Depozycie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
Powyższa uchwała stanowi również, iż informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych będą
ujawniane w formie komunikatów KDPW. Przedmiotowa uchwała KDPW wchodzi w życie z
dniem podjęcia.
Podstawa prawna: §34 pkt 1) 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).
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