INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY TREFL GDAŃSK S.A.
nt. dematerializacji akcji imiennych Spółki
Z dniem 30 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw, w związku z powyższym pragniemy
poinformować akcjonariuszy Spółki pod firmą: TREFL GDAŃSK S.A. o nadchodzących
zmianach w prawie związanym z obowiązkową dematerializacją akcji, tj. zmianą formy
akcji z dokumentu będącego papierem wartościowym na zapis w systemie
teleinformatycznym. W myśl nowych przepisów akcje będą musiały być zarejestrowane
w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot zewnętrzny
wybrany przez Walne Zgromadzenie.
Dokumenty akcji będą podlegać złożeniu w spółce, a ich moc obowiązująca wygaśnie z mocy
prawa z dniem 1 marca 2021 r. Moc prawną uzyskają wówczas wpisy w rejestrze
akcjonariuszy.
Z początkiem roku 2020 Zarząd Spółki rozpoczął wdrażanie procedur mających na celu
sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie dematerializacji akcji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany
przez Radę Nadzorczą Spółki, na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 roku, dokonało
wyboru Santander Biuro Maklerskie - wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę banku
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanego w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723. jako podmiotu prowadzącego
rejestr akcjonariuszy Spółki TREFL GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku.
Kolejnym krokiem będzie podpisanie przez Zarząd Spółki, z wybranym podmiotem, umowy
o prowadzenie rejestru, która musi być zawarta przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy
do złożenia dokumentów w Spółce.
Spółka jest zobowiązana pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy (w treści odrębnych
ogłoszeń) do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
Wezwania nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa
tygodnie. Pierwsze wezwanie musi nastąpić do dnia 30 września 2020 r., a ostatnie do
30 stycznia 2021 r.
Wezwania akcjonariuszy do zwrotu wydanych dokumentów akcji publikuje się w taki sam
sposób jak zwołuje się walne zgromadzenia tj. za pomocą listów poleconych lub przesyłek
nadanych pocztą kurierską oraz na stronie internetowej Spółki w zakładce „dla
akcjonariuszy”.

