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

Treść raportu:

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 września 2020 roku, Spółka powzięła 
informację o wydaniu w dniu 7 września 2020 roku oświadczenia nr 818/2020 przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. („KDPW”) w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 
570.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem ISIN 
PLCAMMD00032 („Akcje”) pod warunkiem wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały 
wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLCAMMD00032.
Rejestracja Akcji nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na 
rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLCAMMD00032, nie 
wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku 
regulowanym. 
Informacja o zarejestrowaniu Akcji Spółki zostanie przekazana w formie raportu bieżącego po otrzymaniu 
komunikatu KDPW.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 757).
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