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Akcjonar]usŻ PRoJEKDEcoR PL' s.A
PIERWszE WEZWANlE Do zŁoŹENlA DoKUMENTóW AKCJl
Działając m]eniem PBoJEKTDECoB PL'S'A' Ż/s w RybnikLr (44'2oo) przy ul' BrŻeŻińska 48 d,
Wpisanei do rejestru przeds ębiolcóW KBs przez sąd Rejonowy W Gliwicach X WycIział
Gospodalczy KBs 0000150521' posiadającą nr NlP 6421015048, \ł Wykonaniu obowiazku
Wynikającego z art' 16 trst' 1 ustawy z c]nla 30 s]erpnia 2o19 r o zmianie ustiwy Kocleks spiex
handowych oraz niektórych innych ustaw (DŻ' U z2a1gl poz' 1798; zrn.: DŻ' |J.z2a2af.paz'
2BB i poz' B75) WŻywam Pana jako akcionariusŻa PRoJEKTDECoR PL. s'A' do Żłożenia w
spółce dokumentów akcji W terminie do końca pażdz)e'nika 2o2ar'

W przypadku Wo osobistego skladania dokumentóW WskaŻuję, ]z B Ulo zarządu olwańe jesl od
poniedziałku do soboty W godzinach od 9'00 do 15'00'

Na poalslawie złozonych dokumentów sporządzone Żostaną Wpsy W reiestlze akcjonaliuszy,
kióry będŻie prowadzony przez o securilies s'A. Wybrany uchwałą Wa]nego Zglomaclzenia
Akcjonariuszy.

JednocŻeśnie iniorrnuje' iż zgodnie Ż ww uslawą:

1' Wezwanie do złożen a dokumenlóW akcji iesl kierowane do akcjonariuszy pięciokrotn e

W odstępie n]e d1uższym niż miesiąc i nie krótszyrn n ż clwa tygodn e

. spólka udoslępnia informacię o Wezwaniu na stronie ]nterneiowej społki W mie]scu
WydŻielonym na komunikację z akcjonar]uszami prŻeŻ okres nie klótszy niz trzy ]ata od
dnia pieMszego wezwan a

. WeZWanie następuje W sposób Właściwy d a ŻWoływan a walnego zglomadzenla spółkj

. Złożenie dokumentóW akcji W spółce odbywa się Ża p sernnym pokwitowaniem Wydanym
akcjonariuszow

. Moc obowiązująca dokurnentóW akcji Wydanych przez spółkę Wygasa Ż mocy prawa z
dn]em 31 marca 2021l' z tyń samym dniem uzyskują moc prawną Wpisy W rejestrze
akcjonarluszy.

. Po dniu 31 marca 2021r Wobec spółki uwaŹa się za akcjonariusza 1ylko tę osobę' która
jest wpisana do rejestrLr akcjonariuszy

. Dokument akcii zachowuje moc dowodową wylącznie W Żakresie
akcionariusza Wobec spóki, że przysłUgują m! plawa udziałowe,
2426t.

wykaŻyv']ańia plzez
do dnia 31 marca

@q



Jeze|i zgadŻacie się Państwo, na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem
prowadzącym rejestr akcjonarjuszy plzy wykolzystaniu poczty elełtronicznei' prosimy o
Wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej na formulażu zgody wg Wzoru
zaĘczonego do n niejszego pisma oraŻ odesłanie podpisanego dokumentu na aclres spółki'

żaniem
PROJEKTDE



Pierwsze wezwanie do zwrotu akcji w związku z
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Sz. p. Andrzej Rojek

Akcjonarlusz PROJEKDECOB pL. S.A
PlERwszE WEZWANlE Do zŁoŻENlA DoKUMENTóW AKCJl
Dzialając m]eniem PRoJEKTDECoR PL'S'A' z/s W Rybniku (44_2oo) przy ul. Brzezińska 48 d'
Wpisanej do rejestru przedsięb]olców KRs przeŻ sąd Rejonowy W Gliwicach X WycIz]at
GospodarcŻy KBs 0000150521, posiada]ącą nr NlP 6421o15o48' W wvkonaniu obowiazku

}nikającego / a1' '6 LŚl' l uslawy z ona 30.ierpn,a 20'o r' o zrian'e ustiw. _ aoc]e(s spole(
handlowych oraz nieklórych innych ustaw (Dz.l).z2a19 r'poŻ 179B; zm':Dz l)'z2O2or'poŻ'
288 ipoŻ' 875) Wzywam Pana jako akcjonariusza PRoJEKTDECoR PL. s.A. do złożenia W
spółce dokumentóW akc|iW termjn]e do końca pażdŻienika 2a2o('

W przypadku woli osobistego sktadania dokurnentóW wskazuję, iż Biuro zaftądu otwade jest od
poniedziałku do soboty W godŻ]nach od 9.oo do 15.oo'

Na po(]stawie Żłożonych dokumentóW sporząClzone Żoslaną Wpisy W rejesirze akcjonar uszy,
ktÓry będŻe prowadŻony przez o seculites s.A' Wybrany uchwałą Walnego zgromadzenia
Akcjonariuszy.

Jednocześnie nformuje, z zgodnie z W/W L]stawą:

1 ' Wezwanie do złozenia dokumentóW akcjl jest kielowane do akcjonaliLrszy pięcjoklotnie

W odstępie nie dłużsŻym niż m es ąc i nie krótszym niż dwa tygoclni

. spółka udostępnia informację o WezwaniLl na stronie nternetowej społki w miejscu
Wydz;e]onym na komunikację Ż akcjonar uszami plzez okres nie krótsŻy niż trŻy ]ata od
dnia pier\łsŻego wezWania

. WeŻWanie następuje w sposób Właśc]Wy dla zwoływania Walnego zgromadzenia spółki

. Złożenie dokumentóW akcji W spólce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem Wydanym
akcjonariuszowi

. Moc obowiąŻująca dokumentóW akcji Wydanych prŻez spółkę Wygasa z lllooy prawa z
dn em 31 marca 2021l' z |ym samyrn dn em uzyskują moc prawną Wpisy W rejestrze
akcjonarluszy.

. Po dniu 31 marca 2021l . wobec spóki uważa s ę za akcjonariusza tylko tę osobę, która
jest wp sana do rejestru akcjonariuszy

. Dokument akcji zachowuje moc dowodową Wyłącznje W zakresie
akcjonariusza Wobec spółki, że przysługują mu prawa udŻialowe'
2026t.

wvkazy\,T ania Wzez
do dnia 3T marca



Jeżeli zgadzacie się Pańsi.Ą/o' na komun|kację w stosunkach Że spotką i podmiotem
prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy Wykorzystaniu poczty elektlonicznej, prosimy o
Wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej na tormuIarzu zgody wg Wzoru
załączonego do niniejsŻego pisma oraz odesłan]e podpisanego doktrmenlu na adles społki.
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