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Temat

Rejestracja zmiany statutu Emitenta, w tym struktury kapitału zakładowego

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 w związku z § 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
19 lutego 2009 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, Zarząd Spółki NTT System S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 sierpnia 
2014 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy KRS zmian związanych z podjętą w dniu 27 czerwca 2014 roku przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie (ZWZ) Uchwałą nr 21 w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia 
Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych (treść uchwały Spółka opublikowała w raporcie bieżącym nr 
14/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.). Jednolita treść statutu Emitenta, uwzględniająca w/w zmiany, została 
opublikowana w raporcie bieżącym nr 20/2014 z dn. 24 lipca 2014 r.
W wyniku rejestracji zmiany statutu Emitenta dotychczasowe akcje serii A, B i C zostały połączone w serię D, dla 
której wartość nominalna jednej akcji została podwyższona z kwoty 1,5 PLN (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt 
groszy) do kwoty 6 PLN (słownie: sześć złotych) przy jednoczesnym zmniejszeniu łącznej ilości wszystkich akcji 
Spółki z liczby 55 400 000 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów czterysta tysięcy) do liczby 13 850 000 (słownie: 
trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy), to jest poprzez scalenie akcji w stosunku wymiany 4:1, przy 
zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Emitenta. 
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wszystkie ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione
zgodnie procedurą opisaną w § 4 Uchwały nr 21 ZWZ z dnia 27 czerwca 2014r. 
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