
Komunikat nr 38/2009 z dnia 2009-06-15

Wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F – 
wyjaśnienie przyczyn nieobjęcia wnioskiem 1550 sztuk akcji serii A.
Zarząd \"Instal-Lublin\" S.A. informuje, że w dniu 03.06.2009 r. został złożony do Giełdy 
Papierów Wartościowych S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu akcji serii F w liczbie 4 421 
157 sztuk. 
W związku z treścią § 2 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.10.2005 r. w 
sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych 
oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (zwanego 
dalej \"rozporządzeniem\"), jednym z warunków dopuszczenia akcji do obrotu jest objęcie 
wnioskiem wszystkich wyemitowanych akcji danego rodzaju.
Spółka w dniu 11.11.1991 r. wyemitowała akcje imienne serii A w ilości 650 000 szt., które 
następnie 1 stycznia 1993 roku, na podstawie Statutu Spółki zamieniono na akcje na okaziciela. 
Akcje serii A wydane były w formie materialnej.
Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 1997 r., 
Zarząd Spółki został zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań celem dopuszczenia do 
publicznego obrotu oraz do obrotu giełdowego akcji serii A, B, C, D i E. Pomimo działań 
Zarządu, nie udało się zgromadzić i złożyć w depozycie 1 550 szt. akcji serii A. Zatem do obrotu 
zostało dopuszczonych 648 450 akcji serii A.
Na podstawie § 2 ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia, do obrotu na rynku oficjalnych notowań mogą być 
dopuszczone akcje, mimo nieobjęcia wnioskiem wszystkich wyemitowanych akcji danego 
rodzaju, jeżeli z przepisu ustawy wynika, że akcje, które nie są objęte wnioskiem nie mogą być 
przedmiotem obrotu. 
Zgodnie z § 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, papiery 
wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym muszą być zdematerializowane. 
Akcje serii A w liczbie 1 550 szt. nie mogły być zdematerializowane, zatem nie spełniają 
ustawowego warunku, o którym mowa w § 5 wyżej wymienionej ustawy, dlatego też nie zostały 
objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu.
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