INFORMACJA
DLA AKCJONARIUSZA O MOŻLIWOŚCI ODBIORU DOKUMENTÓW AKCJI ZE SPÓŁKI

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Kodeksie spółek handlowych ustawą o zmianie
ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) spółka PREMA-INWEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51 informuje o możliwości obioru dokumentów akcji spółki.
Dokumenty akcji można odebrać w biurze spółki w Jawczycach (gm. Ożarów Maz.) przy ul.
Poznańskiej 86/88 w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni robocze, po podpisaniu protokołu odbioru
akcji.
WYJAŚNIENIA:
Zgodnie z wymienionymi na wstępie zmianami w Kodeksie spółek handlowych:
1. Na spółki akcyjne nałożono obligatoryjny obowiązek założenia rejestru akcjonariuszy
w wybranym przez walne zgromadzenie akcjonariuszy podmiocie uprawnionym do
przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych. W przypadku naszej spółki
jest to Dom Maklerski BDM SA z siedzibą w Bielsku Białej.
2. Spółki te mają także obowiązek pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w spółce
dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji.
3. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa
z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze
akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważana wyłącznie osoba, która jest
wpisana do rejestru akcjonariuszy.
4. Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową – wyłącznie w zakresie
wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe –
przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tym dniu akcjonariusz może utracić
swoje prawa udziałowe wobec spółki.
Informujemy, że akcjonariusz nie ma obowiązku odbioru dokumentów akcji – z następujących
powodów:
1. Wydane przez spółkę akcje są wyłącznie akcjami imiennymi.
2. Obrót akcjami imiennymi jest regulowany statutem spółki.
3. Dane aktualnych właścicieli akcji imiennych znajdują się w księdze akcyjnej prowadzonej
przez spółkę.
4. Podstawą utworzenia rejestru akcjonariuszy w wybranym do jego prowadzenia podmiocie
będą dane z księgi akcjonariuszy prowadzonej przez spółkę, do przekazania których zarząd
spółki jest ustawowo zobowiązany.
5. Wobec powyższego to, czy akcje zostaną przez akcjonariusza odebrane ze spółki a następnie
wrócą do niej po wezwaniu akcjonariuszy do ich złożenia w celu dematerializacji – czy też
nie – nie będzie miało wpływu na wpis w tworzonym rejestrze akcjonariuszy.

