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CZWARTE WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA AKCJI

VIERTE ANRUF ZUR EINREICHUNG VON
AKTIEN

W imieniu spółki „Kospel” S. A. z Koszalina, a w
związku z faktem, iż nowelizacja Kodeksu Spółek
Handlowych (dokonana ustawą z dnia 30 sierpnia
2019 r.) wprowadziła obowiązek dematerializacji
akcji i ich rejestracji w rejestrze akcjonariuszy
wzywam Państwa do:

Im Namen der Gesellschaft KOSPEL S.A. in
Koszalin und aufgrund der Tatsache, dass die
Änderung
des
Gesetzbuches
für
Handelsgesellschaften (vorgenommen durch das
Gesetz vom 30. August 2019) die Verpflichtung zur
Dematerialisierung von Aktien und zur Eintragung in
das Aktionärsregisters eingeführt hat, fordere ich Sie
auf:

złożenia w siedzibie spółki (tj. sekretariacie spółki
przy ul. Olchowej 1 w Koszalinie) dokumentów
posiadanych akcji tj. odcinków zbiorowych.

im Hauptsitz der Gesellschaft die Dokumente der
gehaltenen Aktien, d.h. Sammelaktien, einzureichen
(d.h. im Sekretariat der Gesellschaft, in der Straße
Olchowa 1 in Koszalin).

Celem złożenia dokumentów akcji jest ich
dematerializacja i wyeliminowanie z obrotu
prawnego ich papierowej formy oraz stworzenie
jawnych (dla spółki i akcjonariuszy) rejestrów. W
zamian za to wybrany przez Państwa w dniu 5
czerwca 2020 r. na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy podmiot tj. Q Securities S.A. z
siedzibą w Warszawie wyda imienne świadectwo
rejestrowe.

Der Zweck der Einreichung von Aktiendokumenten
besteht darin, die zu dematerialisieren und ihre
Papierform aus dem Rechtsverkehr zu entfernen und
öffentliche Register (für die Gesellschaft und die
Aktionäre) zu erstellen. Stattdessen wird das von
Ihnen am 05. Juni 2020 während der
Hauptversammlung der Aktionäre ausgewählte
Unternehmen, d.h. Q Securities S.A. mit Sitz in
Warschau, die registrierten Namensaktien ausstellen.

Jednocześnie informuję, iż:
- złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się
za pisemnym pokwitowaniem wydanym
akcjonariuszowi;
- od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji tracą
moc obowiązującą, a wykonywanie prawa głosu
i wypłata dywidendy przysługiwać będzie
jedynie akcjonariuszom wpisanym do rejestru
akcjonariuszy;
- dokumenty akcji złożone w spółce zachowają
moc dowodową w okresie 5 lat od dnia wejścia
w życie nowelizacji ustawy.
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Gleichzeitig teile ich Ihnen mit, dass:
die Einreichung der Aktiendokumente in der
Gesellschaft gegen eine dem Aktionär
ausgestellte schriftliche Empfangsbestätigung
erfolgt;
- ab dem 01. März 2021 die Aktiendokumente
nicht mehr gültig sind und nur die im
Aktionärsregister eingetragenen Aktionäre sind
berechtigt,
Stimmrechte
auszuüben
und
Dividenden zu erhalten;
- die
bei der Gesellschaft eingereichten
Aktiendokumente als Beweis für einen Zeitraum
von 5 Jahren ab dem Datum des Inkrafttretens
der Änderung des Gesetzes in Kraft bleiben.
-
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