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Treść raportu:

Zarząd PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku informuje, iż otrzymał uchwałę nr 1469/2011 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia
do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G. W uchwale stwierdza się, że:
1) w dniu 5 grudnia 2011 roku do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczone są akcje zwykłe na
okaziciela serii G w liczbie 52.260.000.
2) Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić te akcje w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym z
dniem 7 grudnia 2011 roku pod warunkiem, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokona w dniu 7
grudnia 2011 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich tym samym kodem, co akcje już znajdujące się w obrocie
giełdowym, czyli PLBEFSN00010.
Akcje serii G zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 25 listopada 2011
roku, na podstawie uchwały nr 1066/11 Zarządu KDPW SA z tego samego dnia.
W tytule uchwały Zarządu GPW w Warszawie SA z dnia 5 grudnia 2011 roku jest mowa o dopuszczeniu i
wprowadzeniu akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku, zaś w treści uchwały – o rynku równoległym.
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