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Dane szczegółowe:
The Management Board of Photon Energy N.V. (“Company") announces that on 5 November 2013 it
was informed that in accordance with a Resolution No. 824/13 dated 4 November 2013, the
Management Board of the Polish National Depository for Securities (KDPW) approved the
registration with the KDPW of 27,000,000 (twenty seven million) ordinary shares of the Company
with a nominal price of 0.01 EUR (one Eurocent) each under the code NL0010391108, provided that
they are registered by EUROCLEAR BANK SA/N.V. under the code NL0010391108 on an account
operated for the National Depository and provided that a decision is taken by the company
organizing the alternative trading system to set the first trading day of the shares in the same
alternative trading system, where other shares coded NL0010391108 have been introduced.
Legal basis: § 3 point 1. of the Appendix 3 to Resolutions of the Alternative Trading System
"Current and Periodical Information in the Alternative Trading System".
-------------------------------------------------------------------------------------------------Zarząd Photon Energy N.V. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 listopada 2013r. otrzymała
informację, iż zgodnie z uchwałą nr 824/13 z dnia 4 listopada 2013r. Zarząd Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A. postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) akcji zwykłych imiennych Spółki o
wartości nominalnej 0,01 EUR (jeden eurocent) każda oraz oznaczyć je kodem NL0010391108, pod
warunkiem ich rejestrowania przez EUROCLEAR BANK SA/N.V. pod kodem NL0010391108 na koncie
prowadzonym dla Krajowego Depozytu oraz pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę
organizującą alternatywny system obrotu o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w
tym samym alternatywnym systemie obrotu, do którego wprowadzone zostały inne akcje Spółki
oznaczone kodem NL0010391108.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".
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