RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2020
Temat:

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji

MEGARON S.A.
Na podstawie artykułu 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek
Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) Zarząd Megaron S.A.
(„Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Szczecinie, wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających
niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce. Złożenie
dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne oraz spółki
komandytowo-akcyjne przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym
założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub
rejestrowania instrumentów finansowych.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Szczecinie (70-892), przy ul. Pyrzyckiej 3e,f
w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Dokumenty akcji można
również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską, ale należy wziąć
pod uwagę ryzyko utraty dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za
pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą
korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez niego
adres korespondencyjny.
Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa. Kolejne wezwania
będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie
każde.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez
Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy
w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest
wpisany do rejestru akcjonariuszy. Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową
wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa
udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić
swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

