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Kamienna Góra, 2020-09-30. 

 

 

Akcjonariusze  

Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. 

  

W nawiązaniu  do wcześniejszych informacji dotyczących dematerializacji akcji, 

przesyłamy Państwu pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w siedzibie 

Spółki. Jest to kolejny krok w procesie dematerializacji akcji, związany z wygaśnięciem – 

z dniem 1 marca 2021 roku – mocy obowiązującej dokumentów akcji wydanych przez 

SSEMP S.A. i uzyskaniu mocy prawnej wpisów cyfrowych w Rejestrze akcjonariuszy. 

Rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie przez PKO BP S.A. Odział - Biuro Maklerskie 

(dalej jako: „PKO BP BM”), na podstawie zawartej umowy, w związku z wyborem tego 

podmiotu przez ZWZ SSEMP S.A. w dniu 10 lipca br.   

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawiadomienia do akcjonariuszy zostaną wysłane 

pięciokrotnie, kolejne w następujących terminach: 

✓ 28 października 2020 roku – drugie wezwanie, 

✓ 25 listopada 2020 roku – trzecie wezwanie, 

✓ 23 grudnia 2020 roku – czwarte wezwanie, 

✓ 20 stycznia 2021 roku – piąte wezwanie. 

Akcjonariusze są zobowiązani złożyć w siedzibie SSEMP S.A. (ul. Papieża Jana Pawła II 

11 A, 58-400 Kamienna Góra, w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30.) dokumenty 

akcji do końca lutego 2021 roku, dzięki czemu akcje będą zarejestrowane przez PKO BP 

BM od 1 marca 2021 roku, tj. w terminie wejścia w życie zmian przepisów Kodeksu 

spółek handlowych. Po dniu 1 marca 2021 roku, przez okres pięciu lat (tj. do 1 marca 

2026 roku), dokumenty akcji, które nie zostaną złożone, zachowują wyłącznie moc 

dowodową w zakresie wykazania przez Akcjonariusza przysługujących mu praw 

udziałowych wobec spółki. W praktyce będzie to oznaczać, że Akcjonariusz, który nie 

złoży dokumentów akcji do końca lutego 2021, od 1 marca 2021 roku zostanie 
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pozbawiony praw korporacyjnych (nie będzie uprawniony do udziału i głosowania  na 

Walnym Zgromadzeniu). W przypadku złożenia dokumentów akcji w terminie 

późniejszym  - ustawa dopuszcza taką możliwość przez okres 5 lat od wprowadzenia 

Rejestru – Akcjonariusz może złożyć w siedzibie SSEMP S.A. dokumenty akcji i na tej 

podstawie zostanie wpisany do Rejestru akcjonariuszy, nabywając ponownie prawa 

korporacyjne. 

Złożenie dokumentów akcji będzie polegało na fizycznym zdaniu odcinków zbiorowych, 

za pisemnym pokwitowaniem.  

Jednocześnie przypominamy, że na stronie internetowej SSEMP S.A. (www.ssemp.pl) 

funkcjonuje witryna „ O KSSEMP” w niej zakładka „ Dla Akcjonariuszy”, w której 

publikowane są wszystkie informacje adresowane do Akcjonariuszy, które dotyczą 

procesu dematerializacji akcji.  

 

 

Wiceprezes Zarządu SSEMP S.A.                                       Prezes Zarządu SSEMP S.A. 

 

           Dagmara Gęborys                                                           Tadeusz Rycharski 
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