PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Działając w imieniu Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich
8, 00-940 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, której nadano numery:
NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, z kapitałem zakładowym w wysokości 774.140.000 zł –
w całości wpłaconym, zwanej dalej: „Spółką”, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(dalej: „Ustawa”), niniejszym wzywamy Państwa (jako Akcjonariusza Spółki) do złożenia posiadanych
dokumentów akcji (odcinka zbiorowego akcji) Spółki, tj. odcinka zbiorowego 77.414.000 (słownie:
siedemdziesiąt siedem milionów czterysta czternaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych Spółki serii A
o numerach kolejnych od A 00000000001 do A 00077414000 o wartości nominalnej 10 zł (słownie:
dziesięć złotych) każda, których właścicielem jest Skarb Państwa.
Dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) należy składać w siedzibie Spółki, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa, w Biurze Zarządu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym
Akcjonariuszowi.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje że:
1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce jest kierowane do akcjonariuszy
pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.
2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu
wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (zakładka "Komunikacja z akcjonariuszem")
przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. 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.
5. Od dnia 1 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest
wpisana do rejestru akcjonariuszy.
6. Przez okres 5 lat od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji zachowują moc dowodową wyłącznie
w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa
udziałowe.
7. Spółka zawarła w dniu 29 września 2020 r. umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A., wybranym przez Walne Zgromadzenie
Spółki stosownie do uchwały podjętej w dniu 28 września 2020 r.
W celu uchylenia wątpliwości wskazujemy, że przepisy Ustawy nie zwalniają Spółki z dokonywania
wezwań nawet w przypadku wcześniejszego zdeponowania przez Akcjonariusza dokumentu
akcji/odcinka zbiorowego akcji w Spółce.

