
 
 
 

Raport bieżący nr 45/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. 
 
Rejestracja do 3.725.185 akcji Atlas Estates Limited w KDPW  
 
Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) informuje, że Zarząd 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) 
podjął uchwałę nr 467/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 roku, na podstawie której 
KDPW postanowił zarejestrować w KDPW do 3.725.185 (słownie: trzech 
milionów siedmiuset dwudziestu pięciu tysięcy stu osiemdziesięciu pięciu) 
akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,01 EUR (jeden eurocent), pod 
kodem ISIN GB00B0WDBP88, pod warunkiem rejestrowania tych akcji przez 
Euroclear Bank S.A./NV pod kodem ISIN GB00B0WDBP88 oraz pod 
warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). 
 
Rada Dyrektorów jednocześnie informuje, że spośród 3.725.185 akcji 
zwykłych Spółki, które zostały objęte wnioskiem o zawarcie umowy o 
rejestrację akcji zwykłych Spółki w depozycie papierów wartościowych 
prowadzonym przez KDPW; (i) 1.851.643 akcje zwykłe Spółki, to akcje, które 
w chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW 
dnia 8 lutego 2008 r. miały formę dokumentu, a następnie zostały 
zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi, z późn. zm. zostały wyemitowane na podstawie, 
(ii) 1.430.954 akcje zwykłe Spółki objęte niniejszym wnioskiem zostały 
wyemitowane na podstawie uchwały Rady Spółki z dnia 3 lipca 2008 r. jako 
wypłata części wynagrodzenia dla spółki zarządzającej aktywami Spółki – 
Atlas Management Company, (iii) 442.588 akcji zwykłych Spółki zostało 
wyemitowanych dla oznaczonych akcjonariuszy Spółki jako forma wypłaty 
kolejnej dywidendy 2007 na podstawie uchwał Rady Spółki z dnia 3 lipca 
2008 r. oraz 24 lipca 2008 r.  
 



Powyższa uchwała stanowi również, iż informacje o zarejestrowaniu akcji 
zwykłych będą ujawniane w formie komunikatów KDPW. Przedmiotowa 
uchwała KDPW wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Podstawa prawna: §34 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 
209, poz. 1744). 
 
 
 


