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Rejestracja akcji w KDPW i wprowadzenie do obrotu akcji serii D i PDA serii F

Podstawa prawna

Treść  raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, Ŝe w dniu 18 października 2007 r. otrzymał  komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A 
informujący, Ŝe w dniu 19 października w KDPW S.A nastąpi rejestracja 1.377.120 akcji zwykłych na okaziciela 
serii  D spółki TUP S.A. oznaczonych kodem ISIN PLTRNSU00054 oraz 5.500.000 praw do akcji zwykłych na 
okaziciela serii F spółki TUP S.A. oznaczonych kodem ISIN PLTRNSU00062.
Ponadto, Zarząd TUP S.A. informuje, Ŝe otrzymał uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki 
TUP S.A. oraz w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D 
spółki TUP S.A.
Zgodnie z podjętą uchwałą nr 804/2007 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie postanowił:
-  dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 1.377.120 akcji zwykłych na 
    okaziciela serii D spółki TUP S.A. oznaczonych przez KDPW S.A. kodem 
    „PLTRNSU00054”.
 - wprowadzić z dniem 24 października 2007r. w trybie zwykłym do obrotu na rynku 
   równoległym akcje serii D pod warunkiem asymilacji w tym dniu przez KDPW  akcji serii 
   D z akcjami spółki będącymi w obrocie giełdowym.
Natomiast zgodnie z uchwałą nr 814/2007 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 
zadecydował:
 - wprowadzić z dniem 22 października 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na 
   rynku równoległym 5.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki TUP S.A.
   oznaczonym przez KDPW kodem „PLTRNSU00062”
 - notować prawa do akcji spółki TUP S.A. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą 
  „TUP-PDA” i oznaczeniem „TUPA”.
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