Uchwała Nr 353/14
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 1 kwietnia 2014 r.

§1
1. Na podstawie § 11 ust. 5 oraz § 18 ust. 1 w związku z § 40 ust. 2, 3 i 4a oraz § 2 ust. 1 i
4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku
spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
1)

przyznać spółce PRIME CAR MANAGEMENT S.A. status uczestnika Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;

2) w dniu 2 kwietnia 2014 r. przyjąć do depozytu papierów wartościowych 4.763.536 (cztery
miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na
okaziciela spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A. o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote)
każda, w tym:
a) 854.446 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji serii
D,
b) 3.909.090 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji serii E,
oraz oznaczyć je kodem PLPRMCM00030;
3) przyjąć do depozytu papierów wartościowych 7.145.304 (siedem milionów sto
czterdzieści pięć tysięcy trzysta cztery) akcje zwykłe na okaziciela spółki PRIME CAR
MANAGEMENT S.A. o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, w tym:
a) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii A,
b) 138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji serii B,
c) 4.261.750 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset
pięćdziesiąt) akcji serii C,
d) 2.145.554 (dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje
serii D,
oraz oznaczyć je kodem PLPRMCM00048, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji
do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 3 akcji w depozycie papierów wartościowych
nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów
potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
§2

Informacje o zarejestrowaniu akcji wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, odpowiednio, pod
kodami PLPRMCM00030 i PLPRMCM00048 zostaną przekazane w formie komunikatów
Krajowego Depozytu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

