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Treść  raportu:

Zarząd NTT System S.A. informuje, Ŝe na podstawie informacji uzyskanych w dniu 20-03-2007 r. Zarząd 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 16-03-2007 r. podjął Uchwałę nr 208/07 o następującej 
treści :

§ 1
1.Na podstawie § 2 ust. 1 i 4, § 11 ust. 3, § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2 i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki NTT System S.A. , Zarząd Krajowego Depozytu 
postanawia:
1) przyznać spółce NTT System S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu   Papierów Wartościowych w typie 
EMITENT;
2) zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

a) 44.357.250 (czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych 
na okaziciela spółki NTT System S.A., z czego 347.900 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset) akcji serii 
A oraz 44.009.350 (czterdzieści cztery miliony dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji serii B, o wartości 
nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) kaŜda oraz oznaczyć je kodem PLNTSYS00013, pod 
warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeŜeniem ust. 2 i 5;

b) do 11.042.750 (jedenaście milionów czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) praw do akcji zwykłych 
na okaziciela serii C spółki NTT System S. A. o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) kaŜda, 
emitowanych na podstawie Uchwały Nr 2/2006 NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia spółki NTT System S. A. 
z dnia 25 października 2006 r., oraz oznaczyć je kodem PLNTSYS00021, pod warunkiem dojścia do skutku emisji 
tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeŜeniem ust. 3;

c) do 11.042.750 (jedenaście milionów czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na 
okaziciela serii C spółki NTT System S. A. o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) kaŜda, 
emitowanych na podstawie Uchwały nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NTT System S. A. 
Z dnia 25 października 2006r., oraz oznaczyć je kodem PLNTSYS00013, pod warunkiem wpisania do rejestru 
przedsiębiorców podwyŜszenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji, z 
zastrzeŜeniem ust. 4 i 5.

2.Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki NTT System S. A. w 
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od złoŜenia przez tę spółkę w 
Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

3.Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki NTT System 
S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od złoŜenia przez tę spółkę w 
Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii C do skutku.

4.Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki NTT System S. A. w 
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złoŜenia przez tę spółkę w 
Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyŜszenia kapitału zakładowego w 
drodze emisji tych akcji w rejestrze przedsiębiorców.

5.W przypadku, gdy do obrotu na rynku regulowanym zostaną wprowadzone wyłącznie akcje, o których mowa w 
ust. 1 pkt 2 lit. a, albo wyłacznie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. c,  zarejestrowanie pod kodem 
PLNTSYS00013 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji o ich 
wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, przez spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej 
jednak niŜ w  dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2
Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A i B pod kodem PLNTSYS00013, o 
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Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A i B pod kodem PLNTSYS00013, o 
zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C pod kodem PLNTSYS00021 oraz o liczbie praw do 
akcji oznaczonych tym kodem, a takŜe o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu 
akcji serii C pod kodem PLNTSYS00013 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji 
będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

ElŜbieta Pustoła - Prezes Zarządu KDPW S.A.

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NTT SYSTEM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

04-351 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Osowska 84

(ulica) (numer)

+48 (22) 610 51 61 +48 (22) 610 39 58

(telefon) (fax)

sekretariat@ntt.pl www.ntt.com.pl            www.ntt.com.pl   

(e-mail) (www)

113-25-18-415 15854360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2007-03-20 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek

2007-03-20 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
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