
Raport bieżący nr 5/2022 z dnia 16 maja 2022 r. 

 

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych 
spraw w porządku obrad 

 

Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 maja 2022 r. Spółka otrzymała od 

swoich akcjonariuszy, którzy na dzień złożenia niniejszego wniosku posiadają łącznie 44.024.309 akcji 

stanowiących 87,49% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki, wniosek o zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad o następującej treści: 

 „Działając w imieniu Akcjonariuszy, którzy na dzień złożenia niniejszego wniosku posiadają łącznie 

44.024.309 akcji stanowiących 87,49% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki, w związku z: (i) 

publicznym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcje Spółki ogłoszone przez Akcjonariuszy w 

dniu 20 kwietnia 2022 r.; oraz (ii) planowane wycofanie akcji Spółki z rynku regulowanego 

prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; zgodnie z art. 17.5 Statutu 

Spółki zwracamy się z prośbą o zwołanie i odbycie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki 

(Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie) w dniu 10 czerwca 2022 r. lub około 10 czerwca 2022 r. w 

siedzibie Spółki na III piętrze, 1 Le Truchot, St Peter Port, Guernsey GY1 1WD. 

Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest podjęcie uchwał niezbędnych do wyrażenia 

zgody na wycofanie z obrotu akcji Spółki aktualnie notowanych na rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (Akcje Wycofane). 

Prosimy o  zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  się z następującym porządkiem 

obrad: 

1. Otwarcie. 

2. Uchwały zwykłe wyrażające zgodę na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym: zatwierdzenie wycofania 

Akcji Wycofanych z obrotu; b. upoważnienie rady dyrektorów Spółki do podjęcia takich działań, jakie 

są niezbędne w celu wycofania Akcji Wycofanych z Giełdy; i c. upoważnienie rady dyrektorów Spółki 

do składania takich wniosków oraz do przekazywania niezbędnych dokumentów i informacji KNF, 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Guernsey Financial Services. 

3. Zamknięcie.” 

Spółka poinformuje o precyzyjnej  dacie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w oddzielnym 

raporcie bieżącym. 

Podstawa prawna:  

 

Artykuł  17  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć  na  rynku)  

oraz  uchylające  dyrektywę  2003/6/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 

 

 


