
Drugie wezwanie do zwrotu akcii w związkuz
denraterializacją.

Rybnik' dnia 28 paŹdz e'nik 2o20l.

POROJEKIDECOR PL. S.A.
u ' Brzezińska 48 d
44'200 Bybnik

Sz. P. Mariola Bojek

AkcjonariLrsz PFOJEKDECOR PL. S.A

DRUGlE WEZWANlE Do zŁożENlA DoKUNlENTÓW AKCJl

DŻiałając imieniem PRoJEKTDEcoB PL's'A' Ż/s W Rybn]ku (44-200) pŹy ul' Brzezińska 48 d,
Wpisanej do rejeshu prŻedsiębiorcóW KBs przez sąd Rejonowy W G iwicach X WydŻiał
Gospodarczy KRs 0000150521' posiadającą nr NIP 6421015048, W Wykonaniu obowiązku
Wynikającego z ań' 16 ust' 1 ustawy Ż dnja 30 sierpnia 201 9 r. o zmlanie ustawy Kodeks społek
handlowych oraz niektóryĆh nnych ustaw (Dz u z2a19l poz' 1798;znjDŻ'U.z202ar'paz.
288 i paz. 875) vlzywam Panią jako akcjonariusza PBoJEKTDEcoR PL. s.A. do złożenia w
społce dokumentów akcji w terminie do końca listopada 2020l'

W przypadku Woli osobistego składan]a dokurnentóW Wskazuję, iź Biuro Zarządu otwarte jest od
poniedzialk! do soboty w godzinach od 9.00 do 15.00.

Na podstaw e złożonych dokumenióW sporządzone zostaną Wpisy W re]estrze akcjonar uszy'
który będzie prowadzony prŻeŻ Q securities s'A' Wyblany uchwałą Walnego ZgromadŻenia
Akcionar]usŻV'

Jednocześnle injorrnuje, iż zgodnle z MW Ustawą|

1' Wezwanie do złożenia dokumentóW akcji iest kierowane do akcjonariuszy p ęcioklolnie

W odstęp]e nie dłL]żsŻym niż miesjąc ] n e krótszym niŻ dwa tygodni

. spółka Udostępnia nformację o Wezwan]u na sironle nternetowej spółki W miejsclr
Wydzielonym na komunikację Ż akcjonaliusŻarni pżez okres nie krótsŻy niż trŻy lala od
dnia pierwszego wezwania

. Wezwanie następuje W sposób Właściwy dla zwoływania wa]nego zgromadŻenia spolki

. Z]ożenie dokumeniów akc]i W spólce odbywa się Ża pisernnym pokw]towaniem Wydanym
akcionariuszowi

. Nloc obow ązująca dokumentóW akcji Wydanych przez spólkę Wygasa Ż mocy prawa z
dnlem 31 marca 202T l' Z tym samym dniem uzyskują moc prawną Wplsy W rejestrze
akcjonarluszy.

. Po dniu 31 malca 202] l ' wobec spółk uwaŻa slę za akcjonariusŻa tylko tę osobę, która
iest wpisana do rejeslru akcjonariuszy

. Dokument akcji zachowuje moc dowodową Wyłącznie W Żaklesie WykaŻywanla przez
akcjonar usza Wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe' do dnia 31 malca
2O26t -\

l
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Jezeli zgadzacie się Pańsh'o, na komunikacię W stosunkach 2e spółką i podmiotem
prowadzącym rejestr akcjonariusŻy plzy wykorzystaniu pocŻty elektronicznej, proslmy o
Wskazanie państwa adlesu poczty elektlonicznej na formularŻu zgody Wg WŻolu
załączonego do niniejszego pisma oraz odesłanie podpisanego dokumentu na adres spółk]'

z poważa|iefi
Zarząd PRoJEKTDEcoR PL' s'A
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Drugie wezwanie do zwrotu akcji w związku z

dematerializacją'
Rybnik' dnia 28 paŹdŻ|enik 2o20l '

POROJEKTDECOR PL. S.A.
lll BrzeŻińska 48 d
44-200 Bybnlk

Sz P Andrzej Rojek

Akcionariusz PROJEKDECOB PL' S A

DBUGIE WEZWANlE Do zŁożENlA DoKUMENTÓW AKCJl

DzałaLacimienLemPRoJEKTDEcoBPL's'A'Ż/swRybnikll(44-2oo)przyul'BlŻezińska48d.
i.l"""l': oo ,"i""tr'- p'zedsięb'olcow (FS p'le' sao PeJo1owy W cliW'cach x Wyd''iaI

ćlńJl,*"'ipś óooó150521 ' 
pos'adająca nr NlP 6421o' 5o4B' W WVhoraniJ obow'ą'/\L

;;;ih;;;ó; "" leisr'lusrawyzdr'a'os|e'p1'a20'9r'oz1:anieLl"LaWy Kodeks spolek

rjnalowvclr"olaz nełonca irnvc1 uslaw(D''U 12a|9' ao/''7a8: /1':D 'U' /?azal |o/'
,'i l i"j''s;iń.u'uń eana jako ałcjonariusza PBoJEKTDEcoR PL' s'A' do Żlożenia w

spólce dokumentóW akcii v\ lelr'1'e do lonca :iopada 2020l'

W olŻVoadku Woli osobisteqo sk]aclania c]okumenlów wskazuję, iż Biulo Zarządu otwarle jesl od

ponleózial.- do sobo'y W goozinach od g'00 oo 15'00'

N,] oodstawje ''ozo.vcr dokumenLo!! spor/qclzore Żoslaca Wp;sy W rejestlze ahcjona''Ls7V'

ii;ł'ń;.i" p;-;"ź"ry przez o Secu;'|'es s'A Wyblany JcnWaIa Wa nego Zq'orąd7enia

Akcjonariuszy.

.]ednocześnie informuie' iŻ zgodnie z wW ustawą:

1.Wezwaniedozłożeniadokumentówakcji]estk]erowanedoakcjonarjuszypięciokrotnie

W odstępie nie dłLlższym niż m]esiąc i nie krótszym niż dwa tygodni

. Soo]ka uooslep'']'a irfolrac-ę o We/Wani ' Ta slronie inlelnelowe spolńlW 1ieis(!r

;;;;;;;;ii" komuniKację z akcjonaliuszamI przeŻ okres nie klótszy niż trzy lala od

dnia pierWszego wezwania

. Wezwanie następuje w sposób Wfaścjwy dla ŻWolywan]a Walnego zgromadzenia spolkj

. Złożen!e dokumentóW akcjiW spó]ce odbywa slę Ża pisemnyr' pokwiiowanjem Wydanym

akcjonariuszowi

. Moc obowiązująca dokumentów akcji Wydanych przeŻ spółkę Wygasa z mocy plawa z

oniem s'l mirói zozl r' z tym samym dnierll L]Żysku]ą moc plawną wpisy w rejestrze

akcjonarluszy

. Po dnjll 31 marca2021r ' Wobec spo]ki uważa się za akc]onarjusŻa tylko tę osobę' która

jest wp sana do 'pleslrL akcjona'Lszy

. Do^Lmenl akci /achowu]e moc clo\Ąodowa Wyldczrie W za\lesie Wy"a/y"v_ania prze7

a\ijo.o' lsra wobec .pol\ ' Że prlys|LguJą mu prdwa udZialov\ e' do dn a 3 | narca

2426t.



Jeżeli zgadzacie się Państwo, na komunikacię w stosunkach ze spółką i podmiotem
prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty eleldronicznei, prosimy o
wskazanie Państwa adresu poczty elektlonicŻnej na lolmulażu zgody Wg Wzoru
załącŻonego do niniejszego pisma oraz odesłanie podpisanego dokumentu na adres spółki'

Z poważaniem
Zaząd PBoJEKTDEcoR PL' s'A.
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