Uchwała Nr 1123/11
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 15 grudnia 2011 r.

§1
1. Na podstawie § 11 ust. 5, § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4
Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki
GRANIT STRZEGOM S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
1/ przyznać spółce GRANIT STRZEGOM S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
2/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 658.442 (sześćset
pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcje zwykłe na okaziciela spółki
GRANIT STRZEGOM S.A. o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:
a/ 320.0000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii A,
b/ 105.921 (sto pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) akcji serii B,
c/ 142.077 (sto czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji serii C,
d/ 90.444 (dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje serii D,
oraz oznaczyć je kodem PLGRNTS00012, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji
do alternatywnego systemu obrotu przez podmiot organizujący ten system,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D
spółki GRANIT STRZEGOM S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi
w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów
potwierdzających wprowadzenie tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.

3. W przypadku, w którym rozpoczęcie notowań w alternatywnym systemie obrotu obejmie nie
wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zarejestrowanie pod kodem PLGRNTS00012
akcji nie notowanych w tym systemie, nastąpi pod warunkiem podjęcia przez spółkę
organizującą ten system decyzji o rozpoczęciu ich notowania w tym samym alternatywnym
systemie obrotu, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu pierwszego
notowania tych akcji w tym systemie.
§2
Informacja o zarejestrowaniu akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, pod kodem
PLGRNTS00012 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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