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(Raport bieżący nr 37/2017) 

26.09.2017 

Warunkowa rejestracja akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 

 

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że powziął dziś informację, że Zarząd Krajowego 

Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej: KDPW) w dniu 26 września 2017 r. 

podjął uchwałę nr 636/17, w oparciu o którą postanowił przyjąć do depozytu papierów 

wartościowych 27.780.000 (dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda (dalej: Akcje) oraz nadać 

im kod PLGSPR000014, pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który 

wprowadzone zostały inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLGSPR000014. Zgodnie z wyżej 

wymienioną uchwałą, zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie 

trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzeniu Akcji do obrotu na tym samym rynku 

regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLGSPR000014, 

nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu. 

 

Ponadto Emitent informuje, że warunkowa rejestracja Akcji przez KDPW związana jest z 

podwyższeniem wysokości kapitału zakładowego Emitenta. O rejestracji 27.780.000 Akcji w KDPW 

Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) 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. z 2016 r. poz. 1639) w związku z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133). 
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