Dopuszczenie do obrotu akcji Banku BGŻ i rejestracja w KDPW

Raport bieżący nr 2/2011 z dnia 25 maja 2011 roku

Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. („Bank”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) na podstawie Uchwały nr 654/2011 z 24 maja 2011
roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje
Banku:

a)
12.825.664 (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset
sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A,
b)
2.242.760 (dwa miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji
serii A, pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela,
c)
7.807.296 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć)
akcji serii B, pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela,
d)
244.094 (dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje serii C, pod
warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela,
e)
3.220.932 (trzy milion dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje
zwykłe na okaziciela serii D,
f)
10.640.643 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy)
akcje serii E, pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciele,
g)
6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji
serii F, po warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela.
Jednocześnie Zarząd Banku informuje, iż na podstawie uchwały 431/11 z dnia 17 maja 2011 r.
Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) przyjął do depozytu
27.067.253 akcji zwykłych na okaziciela Banku, w tym:
a)
2.242.760 (dwa miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt)
akcji serii A;
b)
7.807.296 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć)
akcji serii B;
c)

244.094 (dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje serii C;

d)
10.640.643 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy)
akcje serii E;

e)
F;

6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii

oraz oznaczył je kodem PLBGZ0000010, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na
rynku regulowanym, zastrzeżeniem, że zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji nastąpi w
terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji
na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż z dniem dopuszczenia tych akcji na rynku
regulowanym.

Z chwilą zarejestrowania ww. akcji przez KDPW spełnione zostaną warunki, o których mowa w
uchwale GPW nr 654/2011 z dnia 24 maja 2011 r. tj. akcje zostaną zamienione na akcje zwykłe
na okaziciela. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zarejestrowaniu ww. akcji w KDPW i
spełnieniu warunku ich dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW Zarząd
Banku przekaże informację w tej sprawie do publicznej wiadomości.
Ponadto, uchwałą 380/11 z dnia 4 maja 2011 r. KDPW zarejestrował:
a)
11.232.617 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćset
siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A Banku oraz oznaczył je kodem PLBGZ0000010;
b)
4.813.979 (cztery miliony osiemset trzynaście tysięcy siedemset dziewięć) akcji
zwykłych na okaziciela, w tym, 1.593.047 (milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści
siedem) akcji serii A oraz 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy trzydzieści dwa)
akcje serii D, oraz oznaczył je kodem PLBGZ0000028.
Asymilacja akcji oznaczonych kodem PLBGZ0000028 z akcjami Banku oznaczonymi kodem
PLBGZ0000010 nastąpi w dniu 26 maja 2011 r.

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim

