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Rozpoczęcie procesu scalenia akcji
Zarząd Getin Holding Spółka Akcyjna (dalej: Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 21 września 2018 r.
podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił o rozpoczęciu realizacji procesu scalenia (połączenia) akcji
Spółki (zmniejszenia ogólnej liczby akcji Spółki z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości nominalnej
zgodnie z ustalonym stosunkiem wymiany przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału
zakładowego).
W ocenie Zarządu Spółki scalenie akcji Spółki powinno zostać dokonane poprzez połączenie każdych 4
akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 zł w jedną akcję Spółki o nowej
wartości nominalnej wynoszącej 4,00 zł (stosunek wymiany: 4:1), co oznacza zmniejszenie liczby akcji
Spółki wszystkich emisji z 759 069 368 do 189 767 342, przy zachowaniu niezmienionej wysokości
kapitału zakładowego Spółki, przy czym decyzja w tym zakresie po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej
Spółki należeć będzie do Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji procesu scalenia akcji Spółki mając na uwadze,
że średni kurs akcji Emitenta począwszy od dnia 20 sierpnia 2018 r. utrzymuje się poniżej poziomu 0,50
zł, co może skutkować zakwalifikowaniem akcji Emitenta do segmentu listy alertów Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie („GPW”), zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu
GPW z dnia 2 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego
LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

