WEZWANIE NR 1
Szanowni Akcjonariusze,
Zarząd Spółki pod firmą Centrum Kupiectwa S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Budy 4
w wykonaniu postanowień 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) oraz art.43 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 ( Dz.U. z 2020 poz 875)
Wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji
w celu ich dematerializacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020r.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Łódź ul. Budy 4, począwszy
od dnia 13 lipca 2020r. w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach
800-1400.
Wezwanie nr 1 zostanie do wszystkich akcjonariuszy wysłane listem poleconym
w dniu 06-07-2020r. Kolejne wezwania będą wysłane do akcjonariuszy Spółki
z zachowaniem zasad ujętych w art.16 ust.2 Ustawy z dnia 30-08-2019r.
Wszelkie pytania i kontakt w niniejszej sprawie prosimy kierować do Biura Spółki tel:
42 636-51-66, e-mail: biuro@centrumkupiectwa.pl
Prezes Zarządu
Stanisław Lis
Wezwanie nr 2- będzie wysłane w dniu 04-08-2020r.
Wezwanie nr 3- będzie wysłane w dniu 02-09-2020r.
Wezwanie nr 4- będzie wysłane w dniu 01-10-2020r.
Wezwanie nr 5- będzie wysłane w dniu 30-10-2020r.
Jednocześnie Zarząd spółki pod firmą Centrum Kupiectwa S.A. celem usprawnienia
komunikacji z akcjonariuszami oraz ograniczenia kosztów w związku z koniecznością
wystosowania do każdego z akcjonariuszy łącznie 5 wezwań
do złożenia
dokumentów akcji ( w wykonaniu dyspozycji powołanych wyżej przepisów ) .
Zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przesyłanie korespondencji
Spółki tj. przedmiotowych wezwań na wskazany przez akcjonariusza adres e-mail
(w przypadku jego posiadania) .
Oświadczenia w/w zakresie prosimy przekazać osobiście w siedzibie Spółki Centrum
Kupiectwa S.A. Łódź ul. Budy 4.
Prezes Zarządu
Stanisław Lis
Łódź,03-07-2020r.
Wzór oświadczenia w załączeniu

…………………..

Łódź , dnia ………………..

imię nazwisko

……………………..
adres zamieszkania

Do
Centrum Kupiectwa S.A
ul. Budy 4
Łódź 91-610

OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA
Ja niżej podpisany będący akcjonariuszem Centrum Kupiectwa S.A z siedzibą w
Łodzi posiadający ……. akcji serii ……… Spółki, niniejszym oświadczam, iż
wyrażam zgodę na przesłanie przez Spółkę Centrum Kupiectwa S.A z siedzibą w
Łodzi w wykonaniu postanowień 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) oraz art.43 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych
ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 ( Dz.U. z 2020 poz 875) kolejnych wezwań do złożenia posiadanych
dokumentów akcji w celu ich dematerializacji na adres e-mail………………………..
………………………………………………………………………………………….

Podpis akcjonariusza

