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Temat           

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu giełdowego  

Podstawa prawna         

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

Treść raportu:          

Zarząd „BIOMED-LUBLIN” Wytwór (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do 

obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G, H, I, M, N, O, P 

(uchwała nr 959/2018) oraz serii A i B (uchwała nr 960/2018) Spółki.  

Zgodnie z podjętymi uchwałami do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczono 

następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda: 

a) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G  

b) 2.495.400 akcji zwykłych na okaziciela serii H  

c) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I  

d) 1.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M  

e) 1.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N  

f) 4.104.600 akcji zwykłych na okaziciela serii O  

g) 4.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P  

h) 4.297.160 akcji zwykłych na okaziciela serii A 

i) 475.845 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 18 września 2018 roku do obrotu 

giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 września 2018 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia 

ich kodem "PLBMDLB00018”. 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") dokonał warunkowej rejestracji w depozycie 

papierów wartościowych pod kodem ISIN "PLBMDLB00018” łącznie 18.000.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii G, H, I, M, N, O, P (oświadczanie nr 504/2018) oraz łącznie 4.773.005 akcji zwykłych na 

okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Warunkiem rejestracji ww. akcji jest ich 

wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki 

oznaczone ww. kodem ISIN. 

Rejestracja ww. akcji nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. 

akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone 

ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia 

tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. 



 

Podstawa prawna: 

§ 17 Rozporządzenia 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 z dnia 29 marca 2018 

r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) 

  

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  

2018-09-17 Marcin Piróg Prezes Zarządu   

2018-09-17 Włodzimierz Parzydło Członek Zarządu 


