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Temat

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G. Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii 
G po asymilacji
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieڡڡ ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął 
wiadomość o wydaniu w dniu 24 września 2021 r. uchwały Nr 924/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. („GPW”) w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku 
GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki („Uchwała”). 

Na mocy Uchwały Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego 
na rynku podstawowym dopuszczonych jest 74.500 (siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na 
okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTRNSU00096” („Akcje”).

Zgodnie z Uchwałą, na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 
Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 1 października 2021 r. do obrotu giełdowego na 
rynku podstawowym Akcje Spółki ALTA S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 1 października 2021 r. asymilacji tych Akcji z akcjami Spółki będącymi w 
obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLTRNSU00013” („Warunek”). 

Zarząd informuje ponadto, że w dniu dzisiejszym wydane zostało przez KDPW Oświadczenie nr 1157/2021, 
zgodnie z którym KDPW postanowiło dokonać asymilacji Akcji z pozostałymi akcjami Spółki będącymi w obrocie 
giełdowym, oznaczonymi kodem „PLTRNSU00013”, w dniu 1 października 2021 r. Tym samym spełnił się w/w 
Warunek, o którym mowa w Uchwale. 

Jednocześnie Zarząd w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., wskazuje, że Akcje 
będą uczestniczyły w dywidendzie za 2020 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.  

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1) pkt 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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
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