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Numer 21/2015/ESPI 

Tytuł: 
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

B, C, E, F 

 

Treść: 
Zarząd spółki BRASTER S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie 
Uchwały nr 591/2015 z dnia  22.06.2015 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 
akcje BRASTER S.A.,  zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda: 

 
1/ 1.425.000 ( jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy)  akcji serii A 

2/ 1.047.291 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii B 

3/ 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii C 

4/ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii E 

5/ 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji serii F. 

Ponadto, Zarząd spółki BRASTER S.A. („Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. na podstawie Uchwały nr 592/2015  z dnia  22 czerwca 2015 roku  postanowił wprowadzić z dniem 24 czerwca 

2015 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje: 

1/ 1.425.000 ( jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy)  akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych kodem ”PLBRATR00014” 

2/ 1.047.291 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii B oznaczonych 

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ”PLBRATR00014” 

3/ 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii C oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

kodem”PLBRATR00014” 

4/ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii E oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

kodem”PLBRATR00014” 

5/ 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji serii F oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych kodem ”PLBRATR00014” 

pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 czerwca 2015 rejestracji 

tych akcji i oznaczenia ich kodem ”PLBRATR00014” 

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

Podstawa prawna:  
§34 ust.1 pkt 2 i 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim  
 

 


