
Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy 

Papierów Wartościowych S.A. akcji serii A, B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C 

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.  

Treść raportu: 

Stelmet S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 października 2016 r. Spółka powzięła 

wiadomość o Uchwale Nr 1096/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

(„GPW”) z dnia 20 października 2016 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym 

Rynku GPW akcji serii A, B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki („Uchwała”), 

zgodnie z którą Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym: 

1) następujące akcje Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem ich 

zamiany na akcje zwykłe na okaziciela: 

a) 24.972.954 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 

dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii A; 

b) 2.923.051 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt jeden) akcji serii 

B; 

2) 1.468.210 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysiąc dwieście dziesięć) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem 

zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji tej serii; 

3) 1.468.210 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysiąc dwieście dziesięć) praw do akcji 

zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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 oraz §34 ust. 1 pkt 2 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.  

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Prezes Zarządu: Stanisław Bieńkowski 

Członek Zarządu: Andrzej Trybuś 


