
Drugie Wezwanie Akcjonmiuszy do złożerria dokumentów akcji w Spółce

Działając w imieniu Asco Społka Akcyjna z siedziĘ w GĄni 8l-310, ul. Śtąst<a:s-
37 {da|ej: Spółka) omz na podstawie Art. ló Ustawy ó zmianię ustalvy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektorych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.
1798)' wzywamy Państwająko Akcjołariuszy Społki do złożerria w Spółce dokumentow akcji
Spółki' które znajdują się w Panstwa posiadaniu. Ztoknje dokumentów akcj i jest zviązane z
nowym obowiązkiem nałożonym na społki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne
przepisami Kodeksu Spółek Handlowych' który po|ega na obligatoryjnym zdożeniu przez
Spółkę rejesru akcjornriuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub
Ęestrowania instrunentów fi narxowych.

Dokumenty akcji można złożyć w siedzibie Spółki w godzinach od 08:00 do 16:00
w dni robocze. Dokumenty akcji można również wysłac na odres siedziĘ Spółh listem
poleconym lub przesyĘ kuriersĘ ale naleł vziąc pod uwagę ryzyko utraty dokumentów
zkcji, Złożnrne dokumentow akcji w spłi'łce odbywa się za pisemnym pokwitowanienr
wydanym Akcjonariuszowi' W prąypadku przesłania akcji do Społki drogą korespondencyjną
pisemne pokwitowanie zostaaie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza
adres korespondencyjny.

Wskazujemy, iż złozenie dokumentów powinno nasĘpió niezwłocznie, nie późnią niż
do dnia 28 |utsgo 202t r. Za|a,nry składanie a|<cji z ttryprzsdnnem tak aby Spółka mogla
zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,

Moc obowipująca dokumentów akcji wydanych przez Społkę lvygasa z mocy pnwa
z dniem l marca f02| t. Z tym samym dniem uzyskują moc prawĘ wpisy w Ęestrze
akcjonariuszy. od tego dnia za akcjonariusza Ędzie uważany podmio! który jest
wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 202l r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w
zakresie wykazywania pr:zez Atcjonal.itlŚz' wobec Spółki' że przysługują mu prawa udziałową
przez okres pięciu lat' s. do dnia 1 marca2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje
prawa udziałowe wobec Społki.

Prez€s zorzq.u

fttlał
Mońdnb Kui{wskr

ASGO S.A.

B.|.3,1o Gjyl:ia. ul. śbs!€ 3'37
NlP 546:2753r, Reoci, 12167 ffi

łei. 58b334l';4


