Drugie wezwanie VENTUS INVESTMENTS S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki
celem ich dematerializacji
VENTUS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Szczecinie zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia
2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019
roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających
dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia, posiadanych dokumentów akcji
w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 6a lok.
35, 00-513 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10:00 do
16:00.
Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym
akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem w rejestrze akcjonariuszy
prowadzonym przez podmiot wybrany z listy uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów
wartościowych, tj. mających licencję Komisji Nadzoru Finansowego. Rejestr akcjonariuszy, który
zastąpi księgę akcyjną prowadzoną przez VENTUS INVESTMENTS S.A., będzie prowadzić podmiot
wybrany z listy uprawnionych (mających licencję KNF) podmiotów do prowadzenia rachunków
papierów wartościowych, wybrany w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie
materialnej wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Po tym dniu
materialne dokumenty akcji staną się dokumentami dowodowymi wyłącznie w zakresie wykazywania
przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe oraz niezbędnymi do
rejestracji w rejestrze akcjonariuszy oraz aktualizacji zapisów w tym rejestrze. Moc dowodowa
dokumentów akcji wygaśnie jednak od dnia 1 marca 2026 r.
Niniejsze Wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.
Zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla
zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2
tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu
wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia
pierwszego wezwania.
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