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Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Decyzja KDPW dotycząca warunkowej rejestracji  650 470 akcji zwykłych na okaziciela UNIBEP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 stycznia 2014r. otrzymał informację o podjęciu przez  Zarząd 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.  uchwały nr 88/14 o zarejestrowaniu  650 470 (sześćset 
pięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki UNIBEP S.A. o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o oznaczeniu ich kodem PLUNBEP00015, pod warunkiem 
podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym 
rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje spółki UNIBEP S.A..

Akcje emitowane są na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 
UNIBEP S.A. z dnia 26 października 2007 roku, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w 
drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian statutu Spółki, 
zmienionej następnie Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2009 roku.

Zarejestrowanie wskazanych akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji spółki prowadzącej rynek 
regulowany o której mowa wyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień 
wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna: §34 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 
dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
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