
Raport bieżący nr 19/2021 - Dopuszczenie papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych 
 

1 | S t r o n a  
 

Raport bieżący nr 19/2021 
 
Tytuł: Dopuszczenie papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań 
giełdowych 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” (Emitent), działając w wykonaniu dyspozycji wskazanej                                       
w szczególności w treści § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informacje związane 
z dopuszczeniem papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań 
giełdowych. 
 
Stosownie do uchwały Nr 1213/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na 
Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki AMICA S.A.,                                                        
Zarząd Giełdy stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na 
rynku podstawowym dopuszczone jest 600 (sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki 
AMICA S.A., o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. kodem PLAMICA00127 
 
Stosownie do § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy, akcje emitenta, którego akcje tego samego rodzaju                
są notowane na giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego, w przypadku złożenia wniosku o 
ich wprowadzenie do obrotu giełdowego. Przepisy § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy stosuje się 
odpowiednio w przypadku gdy wniosek dotyczy akcji imiennych, pod warunkiem zamiany tych 
akcji na akcje na okaziciela przed dniem ich pierwszego notowania (§ 19 ust. 4 Regulaminu Giełdy).  
 
Stosownie do oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 609/2021                             
z dnia 27.04.2021 r. dokonano konwersji (zamiany akcji imiennych na akcję na okaziciela) 
dotyczącej 600 akcji serii A, o wartości nominalnej 2 złote każda akcja. Kod ISIN papierów 
wartościowych podlegających konwersji: PLAMICA00028 / Kod ISIN nadawany papierom 
wartościowym w wyniku konwersji: PLAMICA00127. Konwersję w systemie depozytowym 
przeprowadzono z dniem 29.04.2021 r. 
 
Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem                  
10 grudnia 2021 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki 
AMICA S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 grudnia 2021 r.. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki 
będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLAMICA00010” (stosowny wniosek w tej 
sprawie został złożony w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.). 
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Powyższa uchwała Nr 1213/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.                                    
z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego                                    
na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki AMICA S.A. weszła w życie                                     
z dniem jej podjęcia. 
 
Data pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji papierów wartościowych 
Emitenta, wprowadzanych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, z papierami 
wartościowymi Emitenta będącymi już przedmiotem obrotu na tym rynku, określona jest na dzień 
10 grudnia 2021 r. 

***** 


