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PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Działając w imieniu Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bytomiu, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy –
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1798 ze zm.), wzywam Państwa – jako jedynego akcjonariusza Spółki Restrukturyzacji
Kopalń S.A. w Bytomiu do złożenia dokumentów akcji Spółce.
Dokumenty należy złożyć w siedzibie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy ulicy
Strzelców Bytomskich 207 w Bytomiu. Złożenie dokumentów akcji w Spółce zostanie
potwierdzone pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Powyższe wezwanie wynika z nowelizacji ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych. Wprowadzonej ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r., zgodnie z którą od dnia
1 marca 2021 r. akcje spółek akcyjnych nie będą mogły mieć formy dokumentu
(dematerializacja akcji), lecz muszą zostać zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy.
Wyjaśnienia wymaga, iż zgodnie z art. 15 ust. 2 z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie
ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), w przypadku niezłożenia przez akcjonariusza dokumentu akcji
w spółce, dotychczasowe dokumenty akcji zachowają jedynie moc dowodową wyłącznie
w zakresie wykazywanym przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa
udziałowe, w okresie od 1 marca 2021 doku do 1 marca 2026 r.
Jednocześnie wskazujemy, że niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem do złożenia
dokumentów akcji spółce. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 i 2 ww. ustawy, spółka zobowiązana
jest do wezwania każdego z akcjonariuszy pięciokrotnie, niezależnie od momentu wykonania
wezwania przez akcjonariusza, do złożenia dokumentów akcji spółce. Wezwania będą
dokonywane w odstępach nie krótszych niż dwa tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc.

Strona 1 z 2

Ponadto wskazujemy, iż informacja o wezwaniu do złożenia dokumentów akcji spółce
została udostępniona na stronie internetowej spółki – https://bip.srk.com.pl/menupodmiotowe/kontakt-z-akcjonariuszami – w miejscu wydzielonym na komunikację
z akcjonariuszami.
Niezależnie od powyższego, Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. informuje,
iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą numer 1 z dnia 18 czerwca 2020 roku,
na podstawie art. 3281 § 5 k.s.h., dokonało wyboru podmiotu prowadzącego rejestr
akcjonariuszy Spółki Restrukturyzacji kopalń S.A., którym został Dom Maklerski Trigon S.A.
z siedzibą w Krakowie.
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