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Wykroty, 30 września 2020 r.
Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Custo Pol S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd spółki CUSTO POL Spółka Akcyjna (dalej zwanej Spółką) w związku z 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,
dalej zwana Ustawą) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych przez akcjonariusza dokumentów akcji,
w celu ich dematerializacji.
W dniu 1 marca 2021 r. nastąpi obowiązkowa dematerializacja akcji, oznaczająca proces przejścia od akcji w formie
materialnej (papierowej) do formy elektronicznej. Dokumenty akcji stracą swoją dotychczasową, papierową formę i
zostaną zamienione na zapis cyfrowy. Podmiotem prowadzącym dla Spółki rejestr akcjonariuszy w formie
elektronicznej jest: Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00 - 133
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000249524, NIP: 107-000-36-07, REGON: 140413771, z kapitałem zakładowym w wysokości
1.087.206,00 zł opłaconym w całości. Copernicus Securities S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów
Wartościowych i Giełd nr DDM-M-4020-67- 1/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku.
Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Spółki: ul. Parkowa 31, Wykroty, 59-730 Nowogrodziec. Spółka
wyda akcjonariuszowi, który złożył dokument akcji w siedzibie Spółki pisemne pokwitowanie.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 16 Ustawy, Spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy
pięciokrotnie, a niniejsze wezwanie jest pierwszym z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane
w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.
Wykroty, 30 septembre 2020 r.
Premier appel aux Actionnaires de Custo Pol S.A. à déposer les documents d’actions afin de les
dématérialiser
Le Directoire de CUSTO POL Spółka Akcyjna (ci-après dénommée "la Société"), dans le cadre de l'article 16 de la
loi du 30 août 2019 modifiant la loi - Code des sociétés commerciales et certaines autres lois (Journal Officiel
2019.1798 du 2019.09.20, ci-après dénommée "la Loi"), invite les actionnaires de la Société à déposer les
documents relatifs aux actions qu'ils détiennent afin de les dématérialiser.
Le 1er mars 2021, la dématérialisation des actions sera obligatoire, et correspond à un processus de transition des
actions matérielles (papier) vers des actions électroniques. Les documents relatifs aux actions perdront leur forme
papier actuelle et seront convertis sous forme électronique. L'entité chargée de tenir le registre des actionnaires
sous forme électronique pour la Société est : Copernicus Securities S.A. sise à Varsovie, Al. Jana Pawła II 22, 00 133 Varsovie, immatriculée au Registre des Entrepreneurs du Registre Judiciaire National tenu par le Tribunal de
District de la capitale de Varsovie à Varsovie, XII division commerciale du registre judiciaire national sous le numéro
KRS : 0000249524, numéro d'identification fiscale (NIP) : 107-000-36-07, numéro statistique (REGON) :
140413771, avec un capital social de 1 087 206,00 PLN entièrement libéré. Copernicus Securities S.A. opère sur la
base de la décision de la Securities and Exchange Commission n° DDM-M-4020-67- 1/2006 du 25 juillet 2006.
Les documents doivent être présentés directement au siège social de la Société : rue Parkowa 31, Wykroty, 59-730
Nowogrodziec, Pologne. La Société délivrera un reçu écrit à l'actionnaire qui déposera ses documents d’actions au
siège social de la Société.
En même temps, nous informons que selon l'article 16 de la Loi, la Société est obligée d'appeler les actionnaires
cinq fois, et cet appel est le premier des cinq requis. Les appels ultérieurs seront effectués à des intervalles ne
dépassant pas un mois et n'étant pas inférieurs à deux semaines.
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