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Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia akcji serii A, B, C i D i F Spółki oraz praw do akcji serii F Spółki do 
obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
Podstawa prawna

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

Treść raportu:

OncoArendi Therapeutics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 r. otrzymała Uchwałę Nr 361/2018 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie 
dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C, D i F oraz praw do akcji zwykłych 
na okaziciela serii F Spółki („Uchwała”), w której Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku 
równoległym:
1.    następujące akcje Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, pod warunkiem ich zamiany na 
akcje zwykłe na okaziciela:
a)    1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A;
b)    8.670.000 (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii B; 
c)    340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji serii C; 
d)    1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji serii D; 
2.    2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) 
każda pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia jej kapitału zakładowego w wyniku emisji tych akcji; 
3.    2.000.000 (dwa miliony) praw do akcji na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 0,01 (jeden grosz) zł 
każda.
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