
Numer 6/2015 – Korekta 

Data sporządzenia: 15.10.2015 roku 

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 9.10.2015 r - Dopuszczenie akcji serii A, B, 

C, E, F, G, H, I i J Adiuvo Investments S.A. na GPW 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 9.10.2015 roku o Dopuszczeniu akcji serii A, 

B, C, E, F, G, H, I i J Adiuvo Investments S.A. na GPW, Zarząd Adiuvo Investments S.A. dokonuje 

korekty treści raportu, który z powodów technicznych został wysłany w niepełnym brzmieniu. 

Poniżej pełna treść raportu: 

Treść: 

Zarząd Adiuvo Investments S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że dnia 8.10.2015 

roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie Uchwały Nr 1028/2015 

podjął decyzję w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW z dniem 

12.10.2105 roku akcji na okaziciela serii A, B, C, E, F, G, H, I i J oraz praw do akacji zwykłych na 

okaziciela serii I spółki Adiuvo Investments S.A..  

 

Właściwa treść raportu: 

 

Zarząd Adiuvo Investments S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że dnia 8.10.2015 

roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie Uchwały Nr 1028/2015 

podjął decyzję w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW z dniem 

12.10.2105 roku akcji na okaziciela serii A, B, C, E, F, G, H, I i J oraz praw do akacji zwykłych na 

okaziciela serii I spółki Adiuvo Investments S.A..  

Do obrotu giełdowego zostają dopuszczone: 

1. następujące akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykle 

na okaziciela, 

b. 2.829.160 (dwa miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) 

akcji serii B, pod warunkiem zamiany ich na akcje zwykłe na okaziciela, 

c. 297.550 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C, 

d. 495.970 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji 

zwykłych na okaziciela serii E, 

e.  250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 

f. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, 

g. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 

h. 500.000  (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, 

i. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I, z zastrzeżeniem ust. 2, 

j. 297.500 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na 

okaziciela serii J, 

2. 1.000.000 (jeden milion) praw akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podstawa prawna:  

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

 

Osoby reprezentujące Spółkę:  

 Marek Orłowski - Prezes Zarządu 

 Anna Aranowska-Bablok – Członek Zarządu 

 


