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Tytuł: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki 

Edison S.A. 

Zarząd spółki EDISON S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 27 marca 2012 roku, na mocy 
Uchwały Nr 283/2012 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadził do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 
 

20 330 sztuk akcji zwykłych serii A1, 
 

- 6 897 sztuk akcji zwykłych serii A2, 

 
- 6 036 sztuk akcji zwykłych serii A3, 

 
- 4 071 sztuk akcji zwykłych serii A4, 

 

- 6 333 sztuk akcji zwykłych serii A5, 
 

- 6 333 sztuk akcji zwykłych serii A6, 
 

- 4 066 sztuk akcji zwykłych serii B1, 

 
- 1 379 sztuk akcji zwykłych serii B2, 

 
- 1 207 sztuk akcji zwykłych serii B3, 

 
- 814 sztuk akcji zwykłych serii B4, 

 

- 1 267 sztuk akcji zwykłych serii B5, 
 

- 1 267 sztuk akcji zwykłych serii B6, 
 

- 79 535 sztuk akcji zwykłych serii C, 

 
- 8 571 sztuk akcji zwykłych serii D, 

 
- 194 sztuk akcji zwykłych serii E1, 

 
- 66 sztuk akcji zwykłych serii E2, 

 

- 58 sztuk akcji zwykłych serii E3, 
 

- 39 sztuk akcji zwykłych serii E4, 
 

- 820 sztuk akcji zwykłych serii E5, 

 
- 3 763 sztuk akcji zwykłych serii E8, 

 
- 187 sztuk akcji zwykłych serii E9, 

 

- 276 sztuk akcji zwykłych serii F1, 
 



- 175 sztuk akcji zwykłych serii F2,  

 
- 995 sztuk akcji zwykłych serii F3, 

 
- 205 sztuk akcji zwykłych serii F5, 

 
- 433 sztuk akcji zwykłych serii F6, 

 

- 433 sztuk akcji zwykłych serii F7, 
 

- 3 478 sztuk akcji zwykłych serii GI1, 
 

- 7 364 sztuk akcji zwykłych serii GI2,  

 
- 2 492 sztuk akcji zwykłych serii GI3, 

 
- 1 sztukę akcji zwykłych serii GI4, 

 
- 4 872 sztuk akcji zwykłych serii GI5, 

 

- 3 362 sztuk akcji zwykłych serii GII1, 
 

- 3 362 sztuk akcji zwykłych serii GII2, 
 

- 3 362 sztuk akcji zwykłych serii GII3, 

 
- 1 170 sztuk akcji zwykłych serii GIII1, 

 
- 109 sztuk akcji zwykłych serii GIII2, 

 
- 95 sztuk akcji zwykłych serii GIII3,  

 

- 2 477 sztuk akcji zwykłych serii GIII4, 
 

- 2 477 sztuk akcji zwykłych serii GIII5, 
 

- 602 sztuk akcji zwykłych serii GIII6, 

 
- 209 968 sztuk zwykłych akcji serii H, 

 
- 699 805 sztuk zwykłych akcji serii I, 

 

- 40 060 sztuk zwykłych akcji serii J, 
 

- 300 000 sztuk zwykłych akcji serii K. 
 

Wszystkie wprowadzane akcje mają wartości nominalną 1 zł (jeden złoty) każda. 

 

Podstawa prawna: §3 ust 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect". 

 

Osoby reprezentujące spółkę 

 Mariusz Butler, Prezes Zarządu  



 


