
Trzecie Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Społce

Działając w imieniu Asco Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni 81-3 | 0' ul. Śtąsta :s-
37 (datej: Społka) oraz na podstawie Art. 16 Ustawy o zmianie ustawy . Kodeks społek
handlowych oraz niektorych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. @2.U. z 2019 r. poz.
1798), wzywamy Panstwajako Akcjonariuszy Spółki do złożenia w Społce dokumentów akcji
Społki, które znajdują się w Panstwa posiadaniu. Złożenie dokumentów akcji jest zlttiązane z
nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne oraz spółki komandytowo.akcyjne
przepisami Kodeksu Społek HandlowycĘ który polega na obligatoryjnym zatożeniu przez
Spółkę Ęestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub
rejestrowania instrumentów fi nansowych.

Dokumenty akcji można złoĘć w siedzibie Społki w godzinach od 08:00 do ló:00
w dni robocze. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem
poleconym lub p-zesyĘ kuriersĘ ale należy wziąć pod uwagę ryzyko utraĘ dokumentów
akcji. Złożene dokumenńw akcji w Spółce odbywa się za pisemnyrn pokwitowaniem
wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Społki drogą korespondencyjną
pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza
adres korespondencyjny.

Wskazujemy, iż złożeńe dokumentów powinno nasĘpić niezwłocznie, nie później niż
do dnia 28 lutego 2021 r. Zd*amy składanie akcji z wyprzedzeniem tak aby Spółka mogła
zgłosió dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego Ęestr akcjonariuszy.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Społkę wygasa z mocy prawa
z dniem l marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawĘ wpisy w Ęestrze
akcjonariuszy. od tego dnia za akcjonariusza będzie uwazany wyłącznie podmiot' który jest
wpisany do Ęestru akcjonariuszy.

Po dniu l marca 202l r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w
zakesie wykazywania przez Akcj onańusza wobec Spółki, że pzysfugują mu prawa udziałową
przez okes pięciu lat d' do dnia 1 muca2026 r.Po Ęm dniu Atcjonariusz może utracić swoje
prawa udziałowe wobec Spółki.
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