Raport bieżący nr 2/2015/K
Data sporządzenia:

2015.12.15.

Temat:

Korekta raportu bieżącego Nr 2/2015 - Warunkowe dopuszczenie do obrotu
na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. akcji zwykłych na
okaziciela serii A i B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki
Krynica Vitamin S.A.

Podstawa prawna:

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

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż w Raporcie bieżącym nr 2/2015 z dnia 14 grudnia
2015 r. wystąpiła omyłka pisarska w postaci publikacji niepełnego tekstu ww. Raportu.
Treść raportu przed korektą:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 14
grudnia 2015 r. Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. („GPW”) Uchwałę Zarządu GPW nr 1276/2015 z
dnia 14 grudnia 2015r., w której Zarząd GPW postanawia dopuścić
do obrotu giełdowego na rynku regulowanym:

Prawidłowa treść raportu:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 14
grudnia 2015 r. Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. („GPW”) Uchwałę Zarządu GPW nr 1276/2015 z
dnia 14 grudnia 2015r., w której Zarząd GPW postanawia dopuścić
do obrotu giełdowego na rynku regulowanym:
1. następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości
nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda:
a) 10.653.751 (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące
siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji serii A,
b) 1.598.062 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy
sześćdziesiąt dwa) akcji serii B;
2. 1.598.062 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy
sześćdziesiąt dwa) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki
o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w pkt
1) lit. b) powyżej, następuje pod warunkiem zarejestrowania
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w wyniku emisji akcji
serii B.
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