
Raport bieżący nr 32/2018  

Data: 16 października 2018 r.  

Temat: Warunkowa rejestracja akcji Spółki serii D w KDPW 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu: 

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”) informuje, iż Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie nr 613/2018 z dnia 10 października 2018 r. w 
przedmiocie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych 1.397.000 akcji zwykłych 
Spółki na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,01 zł każda („Akcje”).  

Po rozpatrzeniu wniosku Spółki, KDPW postanowił o warunkowej rejestracji Akcji w ww. depozycie 
oraz oznaczeniu tych papierów wartościowych kodem ISIN: PLARTFX00011, pod warunkiem 
wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). 

Rejestracja Akcji w depozycie papierów wartościowych KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia 
otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w odpowiedniej 
decyzji GPW jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. 

Pełną treść przedmiotowego oświadczenia KDPW zawiera załącznik do niniejszego raportu. 

Akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 
dnia 6 czerwca 2018 r., zaś o rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy zmian w Statucie Spółki 
odnoszących się do omawianej emisji Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 
29/2018. 

Podstawa prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w 
związku z § 17 ust. 1 pkt 1 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. 

 


