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RB 1/2014 - Rejestracja obligacji Próchnik S.A. serii A w KDPW.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Próchnik S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, niniejszym informuje iż w dniu 8.01.2013r. Spółka powzięła informację o podjęciu przez
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 10/14 podjętej w dniu 7.01.2013 r.
postanawiającej o zarejestrowaniu w dniu 9.01.2013 r. w depozycie papierów wartościowych 6.000 (sześciu
tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki Próchnik S.A. o wartości nominalnej 1.000 PLN (tysiąc złotych) każda
wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 21 października 2013 r. w sprawie emisji obligacji
przez spółkę Próchnik S.A. oraz Uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych warunków emisji obligacji przez spółkę Próchnik S.A., oraz oznaczenia przedmiotowych obligacji
kodem PLPRCHK00133.
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 (t.j.: Dz. U. 2009 r., nr
185, poz. 1439 z późn. zm.),
§ 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz. U. 2009 r., nr 33,
poz. 259 z późn. zm.).
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