
 

 

 

Kartoszyno, dnia 23 listopada 2020 r. 

 

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁO ŻENIA AKCJI 

 

Zarząd Spółki PIPELIFE Polska S.A. z siedzibą w Kartoszynie, (84-110) przy ul. Torfowej 4, 
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019113, (dalej: Spółka), 
działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – Ustawa o zmianie ustawy - 
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze 
zm.) niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w 
formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki w Kartoszynie, przy ul. 
Torfowej 4, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 08:00 do 15:00. 

Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem 
wydanym akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

Podstawą prawną niniejszego wezwania jest przywołana powyżej ustawa, na podstawie 
której wprowadzono obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki. Dematerializacja 
akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem w rejestrze akcjonariuszy 
prowadzonym w postaci elektronicznej przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunku 
papierów wartościowych. 

Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy PIPELIFE Polska S.A. jest ING Bank Śląski 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. 

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. 
 
Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa. 

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres:  zok@pipelife.pl 

 

                              Prezes Zarządu Spółki       Prokurent 

 

 

Sławomir Andrzej Stodólski                            Lidia Boniecka 

 

 

 



 

 

 

 
Kartoszyno, November 23, 2020 

 
 
 

THIRD CALL FOR SHAREHOLDERS TO SUBMIT SHARES 
 
 
The Management Board of PIPELIFE Polska S.A. with headquarters in Kartoszyno, (84-110) 
at ul. Torfowa 4, entered into the National Court Register under KRS number 0000019113, 
(hereinafter: the Company), acting pursuant to Art. 16 of the Act of August 30, 2019 - Act 
Amending the Act - Code of Commercial Companies and Certain Other Acts (Journal of 
Laws of 2019, item 1798, as amended), hereby calls on all shareholders holding the 
Company's share documents in a material form (paper) to be submitted to the Company's 
seat in Kartoszyno, at ul. Torfowa 4, on working days (Monday to Friday) from 08:00 to 
15:00. 
 
The submission of the Company's share documents will take place against a written receipt 
issued to a shareholder of the Company in the form of a handover protocol. 
 
The legal basis for this call is the aforementioned act, on the basis of which the obligatory 
dematerialisation of all shares of the Company was introduced. Dematerialisation of shares 
means replacing the material form of shares with an entry in the register of shareholders kept 
in electronic form by an entity authorized to maintain a securities account. 
 
The entity maintaining the shareholder register of PIPELIFE Polska S.A. is ING Bank Śląski 
Spółka Akcyjna with its seat in Katowice. 
 
Pursuant to the introduced changes to the regulations, the legal force of share certificates in 
material form, issued by the Company, expires by the power of law on March 1, 2021. 
 
This call is the third of five required by law. 
 
Please send any questions to the following address: zok@pipelife.pl 
 
 
 

 

President of the Company’s Management Board                                         Proxy  

 

 

Sławomir Andrzej Stodólski                                                                     Lidia Boniecka 

 

 

 


