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Dematerializacja akcji Spółki RADMOR S.A. 

Szanowni Państwo, 

W związku z wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks 
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01 marca 
2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych. Najpóźniej do 
dnia 28 lutego 2021 r. akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji. Oznacza to, 
że od 01 marca 2021 r. roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę 
zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie 
elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą 
prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione. 

W związku z powyższym, zgodnie z ustawą, obowiązuje następujący harmonogram działań: 

Do dnia 30 września 2020 r.: 

 Walne Zgromadzenie Spółki 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 instrumentami finansowymi jest uprawniony do 
prowadzenia rachunków papierów wartościowych. 

 Zarząd Spółki zawiera umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z wybranym przez Walne 
Zgromadzenie podmiotem. 

 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. 

W okresie od dnia 30 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r.: 

 Następują kolejne 4 wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Wezwania 
dokonywane są w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, 
w taki sam sposób w jaki zostało dokonane pierwsze wezwanie akcjonariuszy. 

 Trwa kompletowanie dokumentów akcji przez Spółkę. 

Od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji tracą moc obowiązującą. Wykonywanie prawa głosu i wypłata 
dywidendy przysługują jedynie akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy. 

Od 1 marca 2026 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. 

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała na stronie internetowej komunikaty o kolejnych 

etapach procesu dematerializacji akcji. 

 


