Miejsce wystawienia:
Data wystawienia:

Kożuszki Parcel
07 stycznia 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY nr 2/2014
Temat:

Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego
na Głównym Rynku GPW

Data sporządzenia:

07.01.2014

Podstawa prawna:
okresowe

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i

Zarząd spółki MFO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2014r. powziął
wiadomość, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w
dniu 2 stycznia 2014r. podjął Uchwałę nr 1/2014 i

postanowił dopuścić do obrotu

giełdowego na rynku podstawowym GPW następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki
MFO S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda:
• 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A,
• 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B,
• 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji serii C.
Przedmiotowa uchwała Zarządu GPW wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Z uwagi na dopuszczenie akcji Spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym
GPW, począwszy od dnia 2 stycznia 2014 r. Spółka podlega obowiązkom
przekazywania informacji bieżących, poufnych i okresowych.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 18 grudnia

2013 r. Zarząd Krajowego

Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął Uchwałę nr 983/13 w której
postanawia:
-przyznać Spółce statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w
typie EMITENT;
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- przyjąć do depozytu papierów wartościowych 3.975.000 (trzy miliony dziewięćset
siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki MFO S.A. o wartości
nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:
a. 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A,
b. 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B,
oraz oznaczyć je kodem PLMFO0000013, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do
obrotu na rynku regulowanym.
Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji w depozycie papierów wartościowych
nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów
potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
W przypadku podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o
wprowadzeniu do obrotu na tym rynku nie wszystkich akcji, o których mowa powyżej,
zarejestrowanie pod kodem akcji PLMFO0000013 nie wprowadzonych do tego obrotu
nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym
rynku regulowanym, przez spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we
wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu tych akcji.
Jednocześnie Zarząd spółki MFO S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2013r. Zarząd
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę nr 1025/13 w której
postanawiał zarejestrować w dniu 3 stycznia 2014r. w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) praw do akcji zwykłych na
okaziciela serii C spółki MFO S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł ( dwadzieścia groszy)
każda, oraz oznaczyć je kodem PLMFO0000039.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie

Zarząd

spółki

MFO

S.A.

informuje,

że

otrzymał

komunikat

REJESTRACJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w liczbie 3.975.000 akcji określonych
kodem ISIN: PLMFO0000013, z datą rejestracji w KDPW 3 stycznia 2014r.

Podstawa prawna:
§ 34 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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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