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CERTYFIKAT  SPÓŁKA GIEŁDOWA OD 02.07.2004r. 

                                             Wysogotowo 11.01.2007r. 
Do: 
Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI 
 
Raport bieżący: 06/2007 

 
 
Dotyczy:  Warunki przyjęcia do depozytu papierów wartościowych PDA  i akcji serii F 
oraz rejestracji  w KDPW  

 
 

Treść: 

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 10 stycznia 2007  Zarząd Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych podjął uchwałę nr 29/07, na mocy której: 

- postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych od 1 do 1.400.000 

praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki PBG S.A. oraz oznaczyć je 

kodem PLPBG0000110, pod warunkiem dokonania przydziału akcji i dojścia emisji 

do skutku. Zarejestrowanie PDA nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia 

przez PBG S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie 

przydziału i dojście do skutku emisji akcji serii F; 

- postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych od 1 do 1.400.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii F Spółki PBG S.A.  oraz oznaczyć je kodem 

PLPBG0000029, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców 

podwyższenia kapitału zakładowego PBG S.A. dokonanego w drodze emisji akcji 

serii F oraz podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku 

regulowanym, na który zostały wprowadzone akcje PBG S.A oznaczone kodem 

PLPBG0000029.  Zarejestrowanie akcji nastąpi w terminie dwóch dni od dnia 

złożenia przez PBG S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających 

wpis podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz 

potwierdzających podjęcie  przez spółkę  prowadzącą właściwy rynek decyzji o 

wprowadzeniu akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały 

wprowadzone akcje PBG S.A oznaczone kodem PLPBG0000029, nie wcześniej 
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jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji 

do obrotu na tym rynku. 

 

 

Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 

roku w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych. 

 

Podpis osoby upoważnionej: 
Magdalena Eckert-Boruta 


