Szczecin, 17 grudnia 2020r.
IV WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Działając w imieniu Przedsiębiorstwa Handlowego WĘGLOBUD Spółka Akcyjna z siedzibą
w Szczecinie, w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.
o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.
1798 ze zm.), wzywam Państwa jako akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlowego WĘGLOBUD S.A.
do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji w terminie do dnia 28.02.2021r.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Monte Cassino 18a, 70-467 Szczecin w dniach
roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30 – 15.30.
Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który
zacznie obowiązywać od 01.03.2021r.
Jednocześnie informuje, iż zgodnie z w/w ustawą:







Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie, w
odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.
Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki:
http://weglobud.pl/dla-akcjonariuszy/ przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia
pierwszego wezwania
Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym
akcjonariuszowi
Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem
31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
Po dniu 31 marca 2021r wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest
wpisana do rejestru akcjonariuszy.
Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez
akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Wraz ze złożeniem w Spółce dokumentów akcji prosimy o wskazanie aktualnego adresu
zamieszkania/ adresu do doręczeń. Jeżeli zgadzacie się Państwo, na komunikację w stosunkach ze
Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej,
prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej na formularzu zgody wg wzoru
załączonego do niniejszego pisma, oraz dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty
podpisanego formularza do siedzibie Spółki.
Dokumenty akcji można składać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej.
Pełnomocnictwo do złożenia dokumentów akcji powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Odbiór dokumentów akcji następuje po okazaniu dowodu tożsamości
Akcjonariusza lub osoby działającej w jego imieniu (wraz z okazaniem pełnomocnictwa).
Z poważaniem
/Zarząd PH Węglobud SA/

