
OGŁOSZENIE O DEMATERIALIZACJI AKCJI

Działając jako Prezes Zarządu Spółki pod firmą Baftycka Fabryka Okien

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 9awnie (76-100) przy

ulicy Koszalińskiej nr 54 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX

Wydział Gospodarczy pod numerem KRS OO0037753L, NIP 5882371958, będącej

Akcjonariuszem i jedynym Komplementariuszem uprawnionym do prowadzenia

spraw Spółki Bałtycka Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w 9awnie (76-100) przy ulicy

Koszalińskiej nr 54, numer NIP 499a634727, REGON 320981728, wpisanej przez

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS do Rejestru Przedsiębiorców

prowadzonego pod numerem KRS 0000383134, informuję o obowiązku

prueprowadzenia dematerializacji akcji.

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek

handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany

dotyczące m.in spółek komandytowo-akcyjnych. Od dnia 1 marca 2a2t r. nastąpi

dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów

akcji wydanych praez społki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione

w Ęestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną.

Do dnia 30 września 2O2O r,:

. walne zgromadzenie społki dokonuje wyboru podmiotu. który będzie prowadził

rejestr akcjonariuszy. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru

akcjonariuszy jest podmiot, który zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.

o obrocie instrumentarni finansowymi jest uprawniony do prowadzenia

rachunków papierów wartoŚciowych, może być to m.in. dom maklerski, bank
prowadzący działalność maklerską bank powierniczy,

Wybrany podmiot przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
prowadzący rejestr akcjonariuszy to :

Michael / Stróm Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Alejach
Jerozolimskich 100, 00-807 Warszawa, wpisaną do Ęestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego



pod numerem KRS aO0O7L242'8, posiadającą numer REGON142261319, NIP

525-247-22-t5,

. komplementariusz spółki zawiera umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

z wybranym przez Walne Zgromadzenie podmiotem,

o Następuje pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w

spółce - wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego

zgromadzenia spółki, Informacja dotycząca wezwania zostaje umieszczona na

stronie internetowej spółki.

Od dnia 3O września 2O2O r. do 28 lutego 2O2l r. :

. następują kolejne cztery wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

w spółce. Wezwania dokonywane są w odstępach czasu nie dłuższych niz miesiąc

i nie krótszych niz dwa tygodnie, w taki sam sposób w jaki zostało dokonane

pierwsze wezwanie akcjonariuszy, maksymalny termin na ostatnie wezwanie

spółki to 31 stycznia 2o2tr.

o trwa kompletowanie dokumentów akcji przez spółkę.

Od dnia 1 marca 2O2I r. dokumenty akcji tracą moc obowiązującą. Wykonywanie

prawa głosu i wypłata dywidendy przysługują jedynie akcjonariuszom wpisanym

do rejestru akcjonariuszy.

Od 1 marca 2aZ6 r. następuje utrata ochrony praw członkowskich przez

akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane

papierowe dokumenty akcji tracą moc dowodową w zakresie wykazywania przez

akcjonariusza spółki, że przysługują mu prawa udziałowe w spółce.

z powazanlem


