
 

 
 

 

Raport bieżący nr 12/2013 
 
Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki 
MLP Group S.A. Dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku 
podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C spółki MLP Group S.A.   

 

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił: 

1) na podstawie Uchwały nr 1303/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku: 

- wyznaczyć na 15 listopada 2013 roku dzień ostatniego notowania 3.018.876 (trzech milionów 

osiemnastu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu sześciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C 

spółki MLP Group S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, oznaczonych 

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMLPGR00025”. 

2) na podstawie Uchwały nr 1304/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 

1248/2013 Zarządu Giełdy z dnia 24 października 2013 roku: 

- dopuścić z dniem 18 listopada 2013 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące 

akcje zwykłe na okaziciela spółki MLP Group S.A. o wartości 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda: 

a) 11.440.000 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii A, 

b) 3.654.379 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji 

serii B, 

c) 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji serii C. 

3) na podstawie Uchwały nr 1305/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku: 

- wprowadzić z dniem 18 listopada 2013 roku, w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku 

podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MLP Group S.A. o wartości nominalnej 

0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda: 

a) 11.440.000 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii A, oznaczonych przez 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMLPGR00017”, 

b) 3.654.379 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji 

serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMLPGR00017”, 

c) 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji serii C, pod 

warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 listopada 2013 

roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLMLPGR00017”, 

- notować akcje spółki MLP Group S.A. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą 

„MLPGROUP” i oznaczeniem „MLG”. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 

34 ust. 1 pkt 2 i 3 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  


