
Raport bieŜący nr 2/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku 
 

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości 
 
 
Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”), działając na podstawie art. 65 ust.1 
Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 
1539 ze zmianami), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieŜących oraz 
okresowych opublikowanych w roku kalendarzowym 2011. Jednocześnie Rada Dyrektorów 
Atlas Estates Limited informuje, Ŝe wszystkie raporty bieŜące i okresowe są dostępne na 
stronie internetowej Spółki: www.atlasestates.com. 
 
W odniesieniu do raportów bieŜących podano kolejno: numer raportu, datę publikacji i temat 
raportu, a w odniesieniu do raportów okresowych odpowiednio: nazwę raportu i datę 
publikacji. 
 
Raporty okresowe 2011 r. 
 
Ref no. English title Tytuł Date/ Data 
2011 Consolidated financial 

statements for the year 2010 
Skonsolidowany raport roczny 
SA-RS 2010 

2011-03-21 

2011 Annual Report 2010 Raport roczny SA-R 2010 2011-03-21 
2011 Condensed Consolidated 

Quarterly Report 1Q 2011 
Skonsolidowany raport 
kwartalny SA-QS za 1 kwartał 
2011 r. 

2011-05-16 

2011 Interim Condensed Consolidated 
Financial Information Half Year 
2011 

Skonsolidowany raport 
półroczny SA-PS 2011 r. 

2011-08-31 

2011 Condensed Consolidated 
quarterly report 3Q 2011 

Skonsolidowany raport 
kwartalny SA-QS za 3 kwartał 
2011 r. 

2011-11-14 

 
Raporty bieŜące 2011 r. 
 
Ref no. English title Tytuł Date/ Data 
1/2011 Dates for releasing the interim 

reports in 2011 
Terminy przekazywania 
raportów okresowych w 2011 
r. 

2011-01-21 

2/2011 Instituting legal proceeding 
against Atlas Estates 
(Millennium) Sp. z o.o. 

Wszczęcie postępowania 
poprzez zawezwanie do próby 
ugodowej Atlas Estates 
(Millennium) Sp. z o.o. 

2011-02-03 

3/2011 Prolongation of the loan 
agreement on the Platinum 
Towers Project 

PrzedłuŜenie kredytu na 
finansowanie projektu 
Platinum Towers 

2011-02-22 

4/2011 Threshold in the Company Stan posiadania Akcji Spółki 2011-04-18 
5/2011 Threshold in the Company Stan posiadania Akcji Spółki 2011-04-18 
6/2011 List of the information released 

to the public 
Wykaz informacji 
przekazanych do publicznej 
wiadomości 

2011-04-18 

7/2011 Threshold in the Company 
 
 

Stan posiadania Akcji Spółki 2011-04-20 



8/2011 Instituting legal proceeding 
against Atlas Estates Investment 
B.V. and Atlas Estates Limited 

Wszczęcie postępowania 
prawnego przeciwko Atlas 
Estates Investment B.V. oraz 
Atlas Estates Limited 

2011-05-05 

9/2011 Notice of Annual General 
Meeting and Annual Report and 
Accounts 

Informacja o Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
oraz Rocznym Sprawozdaniu 
Finansowym 

2011-05-23 

10/2011 Result of Annual General 
Meeting held on 15 June 2011 

Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie zwołane na 15 
czerwca 2011 r. – podjęte 
uchwały 
Powołanie nowych dyrektorów 

2011-06-16 

11/2011 List of the shareholders 
possessing at least 5% of the 
votes on the Annual General 
Meeting dated 15 June 2011 

Wykaz akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 5% 
liczby głosów na WZA w dniu 
15 czerwca 2011 r. 

2011-06-16 

12/2011 Update on sale of Slovakian 
portfolio 

Aktualizacja dotycząca 
sprzedaŜy słowackiego 
portfolio 

2011-06-22 

13/2011 Update on sale of Slovakian 
portfolio 

Aktualizacja dotycząca 
sprzedaŜy słowackiego 
portfolio 

2011-07-27 

14/2011 Execution of a general contractor 
agreement with Unibep S.A. 
(material agreement) 

Znacząca umowa o generalne 
wykonawstwo z Unibep S.A. 

2011-07-28 

15/2011 Material loan agreement with 
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
and the establishment of a 
mortgage on material assets 

Znacząca umowa kredytowa 
zawarta z Bankiem Polska 
Kasa Opieki S.A. oraz 
ustanowienie hipoteki na 
aktywach o znacznej wartości 

2011-07-30 

15/2011 Material loan agreement with 
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
and the establishment of a 
mortgage on material assets 

Korekta raportu bieŜącego 
dotycząca znaczącej umowy 
kredytowej zawartej z Bankiem 
Polska Kasa Opieki S.A. oraz 
ustanowienia hipoteki na 
aktywach o znacznej wartości 

2011-07-30 

16/2011 Transaction on Company Shares Transakcja na akcjach Spółki 2011-09-26 
17/2011 Material loan agreement with 

Bank Zachodni WBK S.A. and the 
establishment of a mortgage on 
material assets 

Znacząca umowa kredytowa 
zawarta z Bankiem Zachodnim 
WBK S.A. oraz ustanowienie 
hipoteki na aktywach o 
znacznej wartości 

2011-11-03 

17/2011 Correction of current report 
regarding material loan 
agreement with Bank Zachodni 
WBK S.A. and the establishment 
of a mortgage on material assets 

Korekta raportu bieŜącego 
dotycząca znaczącej umowy 
kredytowej zawartej z Bankiem 
Zachodnim WBK S.A. oraz 
ustanowienia hipoteki na 
aktywach o znacznej wartości 

2011-11-03 

17/2011 Correction of current report 
regarding material loan 
agreement with Bank Zachodni 
WBK S.A. and the establishment 
of a mortgage on material assets 
 
 
 

Korekta raportu bieŜącego 
dotycząca znaczącej umowy 
kredytowej zawartej z Bankiem 
Zachodnim WBK S.A. oraz 
ustanowienia hipoteki na 
aktywach o znacznej wartości 

2011-11-03 



17/2011 Correction of current report 
regarding material loan 
agreement with Bank Zachodni 
WBK S.A. and the establishment 
of a mortgage on material assets 

Korekta raportu bieŜącego 
dotycząca znaczącej umowy 
kredytowej zawartej z Bankiem 
Zachodnim WBK S.A. oraz 
ustanowienia hipoteki na 
aktywach o znacznej wartości 

2011-11-03 

17/2011 Current report No. 17/2011, 
published on 03.11.2011 

Korekta raportu bieŜącego 
dotycząca znaczącej umowy 
kredytowej zawartej z Bankiem 
Zachodnim WBK S.A. oraz 
ustanowienia hipoteki na 
aktywach o znacznej wartości 

2011-11-09 

18/2011 Information on the appointment 
of the auditor of financial 
statements of Atlas Estates 
Limited 

Informacja o wyborze 
podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań 
finansowych Spółki Atlas 
Estates Limited 

2011-12-15 

 
 
Podstawa prawna: art.65 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami). 


