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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd NTT System S.A. informuje, Ŝe w związku z powzięciem w dniu 13 czerwca 2007 roku informacji o wydaniu 
przez Referendarza sądu rejestrowego postanowienia w przedmiocie odmowy wpisu zmiany danych podmiotu w 
rejestrze przedsiębiorców KRS związanych z podwyŜszeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 
publicznej akcji serii C, z powodu upływu terminu na zgłoszenie do rejestru uchwały o podwyŜszeniu kapitału 
zakładowego poprzez stwierdzenie, Ŝe termin do zgłoszenia zmian upłynął w dniu 25 kwietnia 2007 r. Zarząd NTT 
System S.A. złoŜył w dniu dzisiejszym skargę na postanowienie Referendarza.
NTT System S.A. przedmiotowemu postanowieniu zarzuciło dokonanie błędnej oceny prawnej art. 431 § 4 ksh, 
poprzez przyjęcie, Ŝe uchwała o podwyŜszeniu kapitału zakładowego nie moŜe być zgłoszona do sądu 
rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia. Błędna ocena prawna wyŜej wymienionego 
przepisu wynika z pominięcia dalszej treści art. 431 § 4 ksh odnoszącej się do sytuacji prawnej NTT System S.A. 
tj. emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym. Uchwała o podwyŜszeniu 
kapitału zakładowego w takim wypadku nie moŜe być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu 
miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu nie moŜe zostać złoŜony 
po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyŜszeniu kapitału zakładowego.
Skoro uchwała emisyjna NWZ NTT System S.A. nr 2/2006 pochodzi z dnia 25 października 2006 r. zaś  Prospekt 
Emisyjny NTT System S.A. złoŜony został do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 15 grudnia 2006 roku a 
zatwierdzony przez KNF w dniu 2 marca 2007 r. to zgodnie z treścią art. 431 § 4 ksh sześciomiesięczny termin na 
zgłoszenie do sądu rejestrowego uchwały o podwyŜszeniu kapitału zakładowego upływa z dniem 2 września 2007 
r., a tym samym Spółka nie uchybiła Ŝadnym z wymaganych przepisami terminom.
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