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Raporty Spółek ESPI/EBI
Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Suntech
Spółka Akcyjna (PLSNTCH00012)
26-11-2020 11:50:07 | Bieżący | EBI | 20/2020

Zarząd Spółki Suntech S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o
zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, moc obowiązująca dokumentów akcji
w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.
W związku z powyższym, w oparciu o art. 16 ww. ustawy, Zarząd Spółki wzywa Akcjonariuszy Suntech S.A.,
posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce,
celem przeprowadzenia ich dematerializacji poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych i zapisanie ich na rachunkach papierów wartościowych.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie w Warszawie przy ul. Puławskiej 107 w dni robocze, tj. od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za
pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.
Przedmiotowe wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa. Zgodnie z art. 16 ust. 2
ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia
spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się
także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie
krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
Podstawa prawna:
Inne uregulowania - art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw

Piotr Saczuk - Prezes Zarządu
Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu
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Informacje dla spółek wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect/ Catalyst, obowiązki informacyjne,
dokumenty informacyjne:
Dział Emitentów
+48 22 537 7762
emitenci@gpw.pl (mailto:emitenci@gpw.pl)

Informacje dla Autoryzowanych Doradców i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu
Autoryzowanego Doradcy:
Dział Emitentów
+48 22 537 7136
+48 22 537 7762
autoryzowani@gpw.pl (mailto:autoryzowani@gpw.pl)

System EBI
+48 22 537 7582
+48 22 537 7136
+48 22 537 7191
ebi-gpw@gpw.pl (mailto:ebi-gpw@gpw.pl)
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CSR (https://gpw.pl/csr-gpw)
Kariera (https://gpw.pl/kariera)
Zastrzeżenia prawne (zastrzezenia-prawne)
(https://www.youtube.com/user/WarsawStockExchange/videos?view_as=public)
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