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HARMONOGRAM SCALANIA AKCJI  

SPÓŁKI ZAKŁADY DZIEWIARSKIE MEWA S.A. 

Terminy podawane są jako dni sesyjne 

L.P ZAKRES PRAC TERMIN 

1. Zarejestrowanie w formie postanowienia Sądu Rejestrowego zmian 
Statutu Spółki na podstawie wniosku Spółki z dnia 17.02.2010 roku  
i oznaczenie nową serią F wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki 
dotychczasowych serii A, B, C, D i E1 oraz ustalenie nowej wartości 
nominalną kaŜdej z akcji Spółki tak utworzonej nowej serii F  
w wysokości 1,06 zł kaŜda akcja w miejsce dotychczasowej wartości 
nominalnej akcji Spółki serii A, B, C, D i E1 wynoszącej 0,01 zł 

do dnia 
18.03.2010 

2. ZłoŜenie przez Zarząd Spółki wniosku do GPW o zawieszenie obrotu 
akcjami na Giełdzie w okresie od dnia 29.03.2010 do dnia 12.04.2010 r.  

do dnia 
20.03.2010 

3. ZłoŜenie do KDPW przez Zarząd Spółki harmonogramu dotyczącego 
przeprowadzenia operacji scalenia wraz z wnioskiem  

do dnia 
20.03.2010 

4. Uchwała Zarządu GPW dot. zawieszenia obrotu akcjami emitenta w 
okresie od dnia 29.03.2010 do dnia 12.04.2010 r. Zostaną usunięte 
wszystkie zlecenia maklerskie i w okresie zawieszenia karnet zleceń 
będzie niedostępny tzn. nie będzie moŜna wprowadzić, modyfikować ani 
anulować zleceń 

do dnia 
27.03.2010 

5. Ostatni dzień notowania  akcji spółki MEWA S.A. na GPW przed 
scaleniem 

27.03.2010 

6. Zawieszenie obrotu akcjami przed dniem referencyjnym  29.03.2010 

do 

12.04.2010 

7.  Rozliczenie transakcji zawartych na sesji w dniu 27.03.2009 01.04.2010 

8. Uchwała KDPW wskazująca dzień referencyjny oraz dzień dokonania 
scalenia akcji    

do 
01.04.2010 

9. Dzień Referencyjny  02.04.2010 

10.  Informacje od Uczestników Rynku o niedoborach scaleniowych  do 
08.04.2010 

11.  Informacja KDPW do Emitenta o łącznej liczbie niedoborów 
scaleniowych  

do 
09.04.2010 
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12. Potwierdzenie od Emitenta, Ŝe posiada odpowiednią liczbę akcji na 
potrzeby uzupełnienia niedoborów scaleniowych 

do 
12.04.2010 

13. Rejestracja zmian na kontach uczestników KDPW  13.04.2010 

14. Wznowienie Obrotu. Oznaczenia „pw”. Kursem odniesienia na pierwszą 
sesję po odwieszeniu notowań po dokonaniu reverse splitu będzie kurs 
zamknięcia z 12.03.2010 r. pomnoŜony przez wskaźnik „rs” 

14.04.2010 

 


