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Tytuł: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku równoległym GPW 

Treść ́raportu: 

Zarząd SARE S.A. informuje, że: 

1. Zgodnie z uchwała ̨Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1127/2016 z dnia 

28 października 2016 roku w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji 

zwykłych na okaziciela serii D spółki SARE S.A., Zarząd Giełdy stwierdził dopuszczenie do obrotu 

giełdowego 44.310 (czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki 

SARE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Zgodnie z otrzymaną uchwałą Zarząd 

Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 03 listopada 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na 

rynku regulowanym akcje serii D spółki SARE S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania 

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3 listopada 2016 r. rejestracji tych akcji i 

oznaczenia ich kodem „PLSARE000013”. 

2) Zgodnie z uchwałą nr 683/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 

października 2016 r. po rozpatrzeniu wniosku spółki SARE S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanowił 

przyjąć do depozytu papierów wartościowych 44.310 (czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć) akcji 

zwykłych na okaziciela serii D spółki SARE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 

nadać im kod PLSARE000013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę̨ prowadząca ̨ rynek regulowany 

decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały 

wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLSARE000013, z zastrzeżeniem postanowień 

zdania następnego. Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji w depozycie papierów wartościowych 

nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających 

podjęcie przez spółkę ̨ prowadząca ̨ rynek regulowany decyzji, o której mowa powyżej, nie wcześniej 

jednak niż ̇ we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku 

regulowanym. 

3) Zgodnie z komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nr ONP/2016/204 z dnia 

31.10.2016 r. data rejestracji 44.310 (czterdziesty czterech tysięcy trzystu dziesięciu) akcji serii D spółki 

SARE S.A. została ustalona na dzień 03 listopada 2016 r.   
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