
Raport bieżący nr: 44/2021 

Data sporządzenia:  2021-06-09 

Temat: Rejestracja w depozycie i wprowadzenie do obrotu w ASO obligacji serii B 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

 

W nawiązaniu do raportów bieżących 37/2021 i 38/2021, Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej 

Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2021 r. zarząd Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do 

40.000 obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej do 40.000.000 PLN („Obligacje”), 

emitowanych przez Emitenta, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst prowadzonym 

przez GPW („ASO”), z dniem rejestracji Obligacji w systemie depozytowym prowadzonym przez 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). 

Ponadto zarząd Emitenta informuje, że w dniu 9 czerwca 2021 r. KDPW wydał oświadczenie o zawarciu 

z Emitentem umowy o rejestrację Obligacji w depozycie. Obligacje zostaną zarejestrowane w systemie 

depozytowym prowadzonym przez KDPW na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §5 

Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w dniu 11 czerwca 2021 r.  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

2021-06-09 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu 

2021-06-09    Beata Żaczek  Wiceprezes Zarządu 

9 czerwca 2021 r., godz.: 20:45  



Current report No.: 44/2021 

Document date:  2021-06-09 

Subject: Registration in the depository and introduction to trading in the ASO of series B bonds 

Legal basis: Article 56(1)(2) of the Public Offering Act - current and periodic information 

 

In reference to current reports 37/2021 and 38/2021, the Management Board of Poznańska Korporacja 

Budowlana Pekabex S.A. with its registered seat in Poznań ("Issuer") informs that on June 9, 2021, the 

management board of the Warsaw Stock Exchange ("WSE") adopted a resolution on the introduction of 

up to 40,000 series B bearer bonds with a total nominal value of up to PLN 40,000,000 ("Bonds"), issued 

by the Issuer, to trading in the alternative trading system on Catalyst operated by the WSE ("ASO ”), 

As of the date of registration of the Bonds in the depository system operated by the National Depository 

for Securities ("KDPW").  

Moreover, the Management Board of the Issuer informs that on June 9, 2021, KDPW issued a statement 

on the conclusion of an agreement with the Issuer for the registration of the Bonds in the depository. 

The Bonds will be registered in the depository system operated by the National Depository for Securities 

on the basis of settlement orders referred to in §5 of the Detailed Rules of Operation of the National 

Depository for Securities on June 11, 2021.  

 

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES 

2021-06-09  Robert Jędrzejowski President of the Management Board         

2021-06-09     Beata Żaczek  Vice-President of the Management Board 

9th June 2021 at. 20:45 


