
 
 

 Czeladź, dnia ………. 2020 r. 
Przedsiębiorstwo Elektrotechniki 
Górniczej PEG S.A. 
ul. Nowopogońska 227 
41-253 Czeladź 
 
 

Sz. P. ………………………… 
ul. ……………………. 
………………………… 

 
 
 

 Wezwanie do złożenia dokumentów akcji  
w Przedsiębiorstwie Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. 

(1 z 5) 
 

 Niniejszym, w związku ze zmianą przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i objęciem 
niepublicznych spółek akcyjnych ustawowym obowiązkiem dematerializacji akcji i rejestracji 
akcji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia 
rachunków papierów wartościowych, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. 
o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1798), 
 
wzywa się Pana/Panią ……………………………, jako Akcjonariusza Przedsiębiorstwa 
Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. (dalej także PEG S.A.) do osobistego 
(lub za pośrednictwem należycie umocowanego pełnomocnika), niezwłocznego złożenia 
w siedzibie PEG S.A. przy ul. Nowopogońskiej 227 w Czeladzi dokumentów 
przysługujących Panu/Pani akcji w PEG S.A. (złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa 
się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi). 
  
 Niezłożenie w/w dokumentów w siedzibie PEG S.A. do dnia 01.03.2021 r., zgodnie 
z nowymi przepisami, skutkować będzie utratą ważności formy materialnej akcji, 
co w praktyce oznacza utratę możliwości wykonywania praw Akcjonariusza, w tym udziału 
i głosowania w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PEG S.A., czy prawa do dywidendy. 
 
 Niezłożenie w/w dokumentów w siedzibie PEG S.A. do dnia 01.03.2026 r., 
zgodnie z nowymi przepisami, skutkować będzie utratą mocy dowodowej dokumentu akcji 
w zakresie przysługujących akcjonariuszowi praw udziałowych (akcjonariusze utracą 
roszczenie o wpisanie do rejestru akcjonariuszy w oparciu o posiadane dokumenty akcji), 
co w praktyce oznacza, iż z mocy prawa utraci Pan/Pani status Akcjonariusza PEG S.A., 
bez prawa do odszkodowania lub wynagrodzenia z tego tytułu. 
 



 
 

 W przypadku, jeśli dokumenty akcji w PEG S.A. zostały zniszczone / zagubione, 
prosimy o niezwłoczne, osobiste stawiennictwo w siedzibie PEG S.A. lub kontakt pod 
nr telefonu (32) 265-23-60 lub na adres e-mail: peg@peg.czeladz.pl.  
 
 W przypadku, jeśli w/w dokumenty akcji zostały złożone w siedzibie PEG S.A., 
proszę nie reagować na przedmiotowe wezwanie – PEG S.A. zobowiązane jest 
do skierowania do każdego akcjonariusza 5 wezwań, niezależnie, czy przedmiotowe 
dokumenty w Spółce zostały już złożone czy też nie. 
 
 Jednocześnie nadmieniamy, iż uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, do prowadzenia 
Rejestru Akcjonariuszy Spółki wybrana została spółka Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą 
w Bielsku – Białej, KRS: 0000008665, NIP: 547-02-44-972, REGON: 070425363 – dalej 
także BDM S.A. W związku z tym informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe (między innymi: 
imię i nazwisko, adres zamieszkania albo do doręczeń, adres poczty elektronicznej, numer 
telefonu, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo) zostaną przez PEG S.A. 
udostępnione BDM S.A. i będą one przetwarzane przez BDM S.A. w celu realizacji 
przedmiotowej umowy. 

 

 W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 
(32) 265-23-60 lub na adres e-mail: peg@peg.czeladz.pl. 

 

 

 

         Z poważaniem, 

 

 

                                …………………………… 

 

 

  


