
RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2011

Temat:  Dopuszczenie  do  obrotu  giełdowego  na  rynku  równoległym  GPW akcji  zwykłych  na 

okaziciela serii B i C oraz PDA serii C spółki MEGARON SA

Zarząd MEGARON SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 lutego 2011r. Zarząd Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") uchwałą nr 235/2011 postanowił dopuścić do obrotu 

giełdowego na rynku równoległym:

1. następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MEGARON S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł 

(dwadzieścia groszy) każda:

● a) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii B,

● b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii C;

2. 200.000 (dwieście tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MEGARON 

S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji,  o których mowa w pkt 1), następuje pod warunkiem 

zarejestrowania  podwyższenia kapitału zakładowego spółki MEGARON S.A. w wyniku emisji 

akcji serii C.

Spółka  informuje  również,  iż  w  dniu  dzisiejszym  tj.  22  lutego  2011r.  złożyła  wniosek  o 

wprowadzanie  200.000  praw  do  akcji  zwykłych  na  okaziciela  serii  C  Spółki  do  obrotu. 

Proponowaną datą pierwszego notowania PDA jest 25 lutego 2011r.

Spółka  otrzymała  w  dniu  18  lutego  2011  r.  uchwałę  nr  140/11  Zarządu  Krajowego  Depozytu 

Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 lutego 2011 roku o następującej treści:

§ 1 

Na podstawie § 40 ust. 2, w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych,  po rozpatrzeniu wniosku spółki MEGARON S.A. Zarząd Krajowego Depozytu 

postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 200.000 (dwieście tysięcy) praw do akcji 

zwykłych na okaziciela serii C spółki MEGARON S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia 

groszy)  każda,  emitowanych  na  podstawie  Uchwały  Nr  3/10  Nadzwyczajnego  Walnego 

Zgromadzenia spółki MEGARON S.A. z dnia 20 października 2010 r.  oraz oznaczyć je kodem 

PLMGRON00024. 



§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W  dniu  2  lutego  2011  r.  Spółka  otrzymała  uchwałę  nr  85/11  Zarządu  Krajowego  Depozytu 

Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 lutego 2011 roku o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie § 11 ust. 5 w związku z § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 

Regulaminu  Krajowego  Depozytu  Papierów  Wartościowych,  po  rozpatrzeniu  wniosku  spółki 

MEGARON S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

1)  przyznać  spółce  MEGARON  S.A.  status  uczestnika  Krajowego  Depozytu  Papierów 

Wartościowych w typie EMITENT;

2)  przyjąć do depozytu  papierów wartościowych 400.000 (czterysta  tysięcy)  akcji  zwykłych na 

okaziciela  serii  B spółki  MEGARON S.A.  o wartości  nominalnej  0,20 zł  (dwadzieścia  groszy) 

każda  oraz  oznaczyć  je  kodem PLMGRON00016,  pod warunkiem dopuszczenia  tych  akcji  do 

obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  Zarejestrowanie  wskazanych  w  ust.  1  pkt  2  akcji  zwykłych  na  okaziciela  serii  B  spółki 

MEGARON S.A.  w depozycie  papierów wartościowych nastąpi  w terminie  trzech  dni  od dnia 

otrzymania  przez  Krajowy Depozyt  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  tych  akcji  do 

obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLMGRON00016 

będzie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


