l.dz. BS/DP/W/1455/2020

Warszawa, dnia 26 listopada 2020 r.

Akcjonariusze
BondSpot S.A.

Szanowni Państwo,
W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; z późn. zm.), (dalej: Ustawa)
wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r.
nastąpi dematerializacja akcji, czyli z mocy prawa wygaśnie moc obowiązująca wszystkich
dokumentów akcji wydanych przez spółkę, a wobec spółki za akcjonariusza będą uważane tylko
osoby, które są wpisana do rejestru akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy zastąpi księgę akcyjną.
W celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy Zwyczajne Walne Zgromadzenie
BondSpot S.A. (dalej: Spółka) w dniu 24 czerwca 2020 r. dokonało wyboru podmiotu
uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. Na podstawie dokonanego wyboru
Spółka zawarła umowę z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. na prowadzenie
rejestru akcjonariuszy.
W związku z powyższym Zarząd Spółka, działając na podstawie art. 16 Ustawy wzywa
wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich
dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, w biurze Spółki mieszczącym się przy
ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach
9.00 – 15:30.
Akcjonariusz powinien złożyć dokumenty akcji Spółki w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z Ustawą:
1) Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu
wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata
od dnia pierwszego wezwania (adres strony: www.bondspot.pl);
2) wezwania do złożenia dokumentów akcji do akcjonariuszy należy wystosować
pięciokrotnie (niniejsze pismo jest trzecim wezwaniem),
3) wezwanie dotyczy akcjonariuszy Spółki, którzy nie złożyli dokumentów akcji w Spółce,
4) wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki,
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5) złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym
akcjonariuszowi,
6) dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez
akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat
od dnia wejścia w życie Ustawy.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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