
 

 

Raport bieżący nr 5/2016  

 

Data: 2016-10-17 

 

Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca warunkowej rejestracji akcji serii A, B, C, D, E, F i 

G.  

 

Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 października 

2016 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych S.A. („KDPW”) uchwały nr 680/16 z dnia 14 października 2016 roku na 

podstawie, której KDPW postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki 

PLAYWAY S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego 1.500.000 (jeden 

milion pięćset tysięcy) akcji serii A, 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii B, 

300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii C, 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii D, 900.000 

(dziewięćset tysięcy) akcji serii E, 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii F i 600.000 (sześćset 

tysięcy) akcji serii G, oraz oznaczyć je kodem PLPLAYW00015, pod warunkiem dopuszczenia 

tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. 

 

Zarejestrowanie wyżej wskazanych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 

nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak 

niż w dniu dopuszczenia akcji spółki PLAYWAY S.A. uprzednio zarejestrowanych pod kodem 

PLPLAYW00015. 

 

W przypadku podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu do 

obrotu na tym rynku części akcji spółki PLAYWAY S.A. oznaczonych kodem PLPLAYW00015, 

zarejestrowanie pod tym kodem akcji, co do których nie została podjęta decyzja o ich 

wprowadzeniu do tego obrotu, nastąpi pod warunkiem podjęcia tej decyzji, nie wcześniej jednak 

niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku. 

 

Informacja o zarejestrowaniu akcji (szczegółowo opisanych na wstępie niniejszego raportu), pod 

kodem PLPLAYW00015, będzie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu. 

 



 

Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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. 

 

ZA ZARZĄD: 

Krzysztof Kostowski 

Prezes Zarządu  


