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Trzecie Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul S. Dubois 16, 44-100 Gliwice KRS 
0000747570 („Spółka"), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie 
ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa 
po raz trzeci akcjonariusza Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Dodatkowe informacje związane ze złożeniem dokumentów akcji:
Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne oraz 
spółki komandytowo-akcyjne przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym 
założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub 
rejestrowania instrumentów finansowych. Informacje dotyczące podmiotu wybranego przez 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do prowadzenia rejestru akcjonariuszy znajdują się na stronie 
internetowej Spółki, w zakładce: O firmie / Dla akcjonariuszy / Rejestr akcjonariuszy
(https://www.biprohut.gliwice.pl/pl/content/reiestr-akcionariuszv).

Dokumenty akcji można złożyć w siedzibie Spółki w godzinach od 9.00 do 14.00 w dni robocze. Złożenie 
dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Pragniemy wskazać, iż moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy 
prawa z dniem 1 marca 2021 r. (pierwotny termin 1 stycznia 2021 r. został przesunięty na 1 marca 
2021 r. w toku prac legislacyjnych związanych z tzw. Tarczą anty kryzysową). Z tym samym dniem, tj. 1 
marca 2021 r. uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza 
będzie uważany wyłącznie podmiot/osoba, który/która jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

W związku z powyższym złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 
28 lutego 2021 r. Natomiast zalecamy składanie akcji z wyprzedzeniem tak aby Spółka mogła zgłosić 
dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
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 1 
marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.
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