
 

 

Raport bieżący nr 10/2021 

Data sporządzenia: 19 lipca 2021 r. 

Temat: Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, 

C i D oraz praw do akcji serii E oraz ustalenie pierwszego dnia 

notowań akcji serii A, B, C i D oraz praw do akcji serii E 

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4 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 

Treść raportu: 

Zarząd spółki ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 lipca 

2021 r. Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 734/2021 z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia z 

dniem 19 lipca 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym: 

(i) 33.605.000 (trzydziestu trzech milionów sześciuset pięciu tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii A Spółki;  

(ii) 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki;  

(iii) 2.070.000 (dwóch milionów siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C 

Spółki;  

(iv) 1.105.000 (jednego miliona stu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki; 

o wartości nominalnej 0,02 PLN każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

S.A. kodem ISIN PLONDE000018 oraz notowania akcji w systemie notowań ciągłych pod nazwą 

skróconą „ONDE” i oznaczeniem „OND”. 

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 16 lipca 2021 r. Spółka powzięła informację o podjęciu 

przez Zarząd GPW uchwały nr 735/2021 z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 19 

lipca 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 8.250.000 (ośmiu milionów dwustu 

pięćdziesięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,02 

PLN każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN 

PLONDE000034 oraz notowania praw do akcji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą 

„ONDE-PDA” i oznaczeniem „ONDA”. 

Uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia. 

  




