
 

Warszawa, 2020-09-29 

 

 

 

WEZWANIE 

 

 

 

Działając w imieniu Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w 

Warszawie (ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział 

XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000011947 (REGON: 014859579, NIP: 5262291509, kapitał 

zakładowy 25.013.280,00 zł – w pełni opłacony) - (zwanej dalej: Spółką), uprzejmie informujemy, 

że wskutek zmiany stosunków prawnych nieaktualna stała się treść posiadanych przez Państwa 

(dotyczy wszystkich akcjonariuszy) dokumentów akcji Spółki (dokumentów odcinków zbiorowych 

akcji Spółki): 

 

Nieaktualne stały się w szczególności takie informacje zawarte w dokumentach akcji 

(dokumentach odcinków zbiorowych akcji) jak: oznaczenie firmy Spółki, wskazanie adresu Spółki, 

oznaczenie sądu rejestrowego, dane akcjonariuszy czy oznaczenie nazwy organu nadzoru. 

Z uwagi na powyższe, stosownie do art. 358 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 

handlowych, Spółka wzywa Państwa (jako akcjonariusza Spółki) do złożenia posiadanych przez 

Państwa dokumentów akcji Spółki (dokumentów odcinków zbiorowych akcji Spółki) w celu 

dokonania ich wymiany. 

Złożenie dokumentów akcji Spółki (dokumentów odcinków zbiorowych akcji Spółki) powinno 

nastąpić w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia doręczenia listu poleconego – w siedzibie 

Spółki pod adresem: ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa. 

 

W przypadku złożenia dokumentów akcji Spółki (dokumentów odcinków zbiorowych akcji Spółki) 

we wskazanym powyżej terminie, Spółka wyda poprawione dokumenty akcji Spółki (dokumenty 

odcinków zbiorowych akcji Spółki), które zawierać będą aktualne dane. Spółka odrębnie 

poinformuje o terminie oraz miejscu wydania nowych dokumentów. 

 

Jeżeli dokumenty akcji Spółki (dokumenty odcinków zbiorowych akcji Spółki) nie zostaną złożone 

w Spółce we wskazanym powyżej terminie, Spółka zastrzega, że dokona unieważnienia 

dokumentów akcji Spółki (dokumentów odcinków zbiorowych akcji Spółki). Celem 

wyeliminowania wszelkich wątpliwości podkreślamy, że przedmiotem unieważnienia będą 

wyłącznie dokumenty akcji Spółki (dokumenty odcinków zbiorowych akcji Spółki), tzn. 

unieważnienie tych dokumentów nie niweczy w żaden sposób praw przysługujących Państwu, jako 

akcjonariuszowi Spółki. W miejsce unieważnionych dokumentów, Spółka wyda nowe dokumenty 

akcji Spółki (dokumenty odcinków zbiorowych akcji Spółki). Spółka odrębnie poinformuje o 



 

unieważnieniu dokumentów akcji Spółki (dokumentów odcinków zbiorowych akcji Spółki), jak 

również o terminie oraz miejscu wydania nowych dokumentów.  

Koszty unieważnienia dokumentów akcji Spółki (dokumentów odcinków zbiorowych akcji Spółki) 

i wydania nowych dokumentów ponosi Spółka. 

Zarząd Spółki ogłosi wykaz unieważnionych dokumentów akcji Spółki (dokumentów odcinków 

zbiorowych akcji Spółki) w terminie czterech tygodni od dnia powzięcia uchwały o ich 

unieważnieniu. 

 

Jednocześnie zastrzega się, ze procedura wydania nowych dokumentów akcji Spółki (dokumentów 

odcinków zbiorowych akcji Spółki) może być połączona z realizacją procedury prowadzącej do 

dematerializacji akcji - stosownie do ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks 

spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Spółka może zachować nowe dokumenty akcji 

Spółki (dokumenty odcinków zbiorowych akcji Spółki) w swoim posiadaniu, wydając 

akcjonariuszowi pokwitowanie złożenia dokumentów akcji w Spółce (realizując w ten sposób 

obowiązek z art. 16 ust. 3 powołanej powyżej ustawy). Następnie dokumenty akcji Spółki 

(dokumenty odcinków zbiorowych akcji Spółki) trafiłyby do podmiotu docelowo prowadzącego 

rejestr akcjonariuszy. 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą wymiany dokumentów akcji 

Spółki (dokumentów odcinków zbiorowych akcji Spółki) wskazujemy osobę kontaktową ze strony 

Spółki: Marek Wysocki tel. 603 376 453, marek.wysocki@pocztylion.com 

 
 


