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Tytuł:  Dopuszczenie i wprowadzenie akcji SARE S.A. do obrotu na głównym rynku 

GPW 

 

Treść raportu:  

Zarząd SARE S.A. informuje, że: 

1). Zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 

127/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 lutego 

20016 roku w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji 

zwykłych na okaziciela serii A, B i C, oraz praw do akcji serii C  spółki SARE S.A., z dniem 15 

lutego 2016 roku do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych zostanie 

łącznie 2.247.241 akcji zwykłych na okaziciela spółki SARE S.A. o wartości nominalnej 0,10 

zł każda, w tym: 2.000.000 akcji serii A, 215.500 akcji serii B, 31.741 akcji serii C, oraz 31.741 

praw do akcji serii C. 

2). Zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 

128/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 lutego 

20016 roku w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji 

zwykłych na okaziciela serii A i B spółki SARE S.A., z dniem 15 lutego 2016 roku do obrotu 

giełdowego na rynku równoległym wprowadzonych zostanie łącznie 2.215.500 akcji 

zwykłych na okaziciela spółki SARE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 

2.000.000 akcji serii A, 215.500 akcji serii B,  

3). Zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 

129/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 lutego 

20016 roku w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 



 
 

 

praw do akcji serii C  spółki SARE S.A., z dniem 15 lutego 2016 roku do obrotu giełdowego 

na rynku równoległym dopuszczonych zostanie 31.741 praw do akcji serii C spółki SARE 

S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

Wszystkie ww. akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą 

„SARE” i oznaczeniem „SAR”, a prawa do akcji pod skróconą nazwą „SARE-PDA” i 

oznaczeniem „SARA” 

 

Podstawa prawna: 

Inne uregulowania 
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