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Strzegom, dn. 08.09.2020 r.

Drugie Wezwanie Akcjonariusza do złożeniadokumentów akcji w Społce

imieniu Granit Strzegom Społka Akcyjna z siedzlbą w
58-150 Strzegom, ul. Górnicza 6 (dalej: Społka) oraznapodstawie Art. 16 Ustawy o zmianie
ustawy - Kodeks społek handlowych onz niektórych innych ustaw z dnla 30 sierpnia 20|9 r.
(Dz.U. z 2a19 r. poz. 1798), wzywamy Akcjonariuszy Społki do ńożenia w Społce

Dzińając

w
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dokumentów akcji Społki, które znajdują się w Państwa posiadaniu, Złożęńedokumentów
akcji jest zńryane z nowym obowiązkiem nałozonym na spółki akcyjne oraz społki
komandytowo-akcyjne przepisami Kodeksu §połek Handlowych, który polega na
obligatoryjnym załozeniu przez Społkę rejestru akejonariuszy w podmiocie uprałvnionym do
przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.

Dokwnenty akcji monra ńożyć pod adresem: 58-150 Strzegom, ul. GÓrnrcza 6
w Biurze Zarządl Społki ( I piętro ) w godzinach od 8.00 do 14.00 w dni robocze, Dokumenty

akcji można również wysłaó na adres sied"iby Społki listem poleconym lub przesyłką kurierską
ale nalezy wziąć pod uwagę ryzyko utraĘ dokumentów akcji, Złożeńe dokumentów akcji w
Społce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku
przesłania akcji do Społki &ogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane
do Akcj onariusza na wskazany pruezAkcjonariusza adres korespondencyjny.

Płagniemy wskazać, iż złozenie dokumentów powinno nasĘpić ńęzwłacznie, nie
późńej nż do dnia 28 lutego ża21 r. Natońiast zalecamy składanie akcjt z vłyprzedzeniem,
tak aby S@ka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadącego rejestr
akcjonariuszy.
Podmiot prowadzący Ęestr akcjonariuszy : Dom Maklerski BDM Społka Akcyjna
z siedzibą w Bielsko - Białej prry ul. Stojałowskiego 27, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców KĄowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000086ó5 w Sądzie
Rejonowym w Bielsko-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Moc obowi ryńąęadokumentów akcji wydanych Wzez SŃkę wygasa z macy prawa
z dniem 1 marca Zażl r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze

akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uwazany wyłącznie podmiot, który jest
wnisany do Ęestru akcjonariuszy.

, Po

dniu 1 marca 2O2I r, dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie
w zakresie,wykazywania przez Akcjonariusza wobec Społki, że przysługują mu prawa
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udziałowe, Węz,otres plę§iu lat, §. do dnia 1 marca 2a26 r.Po tym dniu Akcjonariusz może
utracić swoje pmwa udzidowe wotęc §Ńki.

mgr inZ. Tomasz Wójcik
- Prezes Zarr.fiu

