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(Raport bieżący nr 40/2017) 
 
11.10.2017 
 
 

Rejestracja akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 

 

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał komunikat 

Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej: 

KDPW) z dnia 11 października 2017 r. informujący, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW nr 

636/17 z dnia 26 września 2017 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 

37/2017 z dnia 26 września 2017 r., w dniu 12 października 2017 r., pod kodem 

PLGSPR000014 w KDPW zostanie zarejestrowanych 27.780.000 (dwadzieścia siedem milionów 

siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii C.  

 

Tym samym w dniu 12 października 2017 r. zostanie spełniony warunek wprowadzenia 

powyższych akcji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, określony w Uchwale nr 

1206/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o której Emitent 

informował raportem bieżącym nr 39/2017 z dnia 10 października 2017 r. 

 

Wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego związane jest z podwyższeniem wysokości 

kapitału zakładowego Emitenta. 

 

 

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 (Dz. U. z 2014 r. poz 133). 
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