Gdańsk 30.09.2020r
WEZWANIE AKCJONARIUSZY
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI IMIENNYCH
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO „LODMOR” S.A.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego „LODMOR” S.A. z siedzibą w
Gdańsku przy ulicy Długa Grobla nr 4A, 80-754 Gdańsk, wpisanego do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000135001, NIP
583-000-67-38, REGON: 190188157, w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisu art.
16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), niniejszym wzywa
wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji imiennych
Spółki w celu ich dematerializacji najpóźniej w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.
Dematerializacja oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w
rejestrze akcjonariuszy.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji
wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje
nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem
dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast
po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy,
których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym
rejestrze akcjonariuszy.
Dokumenty akcji należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od
8.00 do 15.00 w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego „LODMOR” S.A. w
Gdańsku przy ul. Długa Grobla 4A. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za
pisemnym

pokwitowaniem.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze

telefoniczne lub mailowe uzgodnienie z Sekretariatem PPCH LODMOR S.A, dokładnego
terminu złożenia dokumentów akcji .Złożone akcje zostaną przekształcone w formę zapisu
elektronicznego w postaci rejestru akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Dom
Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 września 2020 r.
Zarząd PPCH LODMOR S.A.

