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Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji serii E przez KDPW

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 
roku otrzymał Uchwałę Nr 410/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej KDPW) z dnia 
28 czerwca 2017 roku (dalej Uchwała). 

Zgodnie z treścią Uchwały Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 
28.260.605 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięć) jednostkowych praw 
poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości  nominalnej  0,03 zł (trzy grosze) każda, emitowanych 
na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lutego 2017 r., zmienionej na 
mocy uchwały nr 5 NWZ z dnia 21 marca 2017 r. oraz uchwały nr 4 NWZ z dnia 11 czerwca 2017 r., dla których 
dniem prawa poboru jest 30 czerwca 2017 r. oraz oznaczyć je kodem PLRDPOL00036. 

Powyższa uchwała została podjęta z zastrzeżeniem, że w razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek 
dematerializacji jednostkowych praw poboru KDPW dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie 
wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, 
przysługujących jej akcjonariuszom.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim. 
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