
Trzecle wezwanie do zwrotu akcji w związkuz
dematerializacją'

Rybnik, dnia 30 lstopao 2O2Or.

POROJEKTDECOR PL. S.A.
ul' Brzezińska 48 d

44-200 Rybnik

sŻ' P' N,4ariola Bojek

AkcjonariusŻ PF1oJEKDEcoR PL. s A
TBzEclE WEZWANlE Do zŁożENlA DoKU[4ENTÓW AKcJl
DŻiałając im eniem PRoJEKTDEcoB PL_s'A' z/s W Bybnlku (44_2oo) przy L]l' Brzezińska 48 d,Wpisanejdo rejestru przedsiębiorców KBs przez sąd ńejonowy W Gli*l.aćńi Ńyo'iał
Gospodarczy KBs 0ooo150521 , posiadającą nr lrllp oązl ol soła' w wykonaniu obowiązku
:J:]i:i:._y: , 9", 1'6 J"l' 1 Ustawy Ż dnia 30 siFrDnia 2019 '' o z.'un1u u.lu*y - łoń. .po""
'a1ojow, ch o'a / 1,ek lórych il 1yc1 trslaw'D'/-L /2a1ąl oo,. 1798: zrr]':D/ L /2o2al pa/
2B8- i poz' 875) Wzywam Panią |ako akcjonariusza PBoJEKTDEcoR PL. s.A. do złożenia Współce dokumentów akcji W terminie do końca grudnia 2o2or.

W plzypadku WoIi osob]stego sk]aclania cjokUmentow Wskazu]ę' iz Biuro ZarŻądu otwarte jest od
oonledŻ al.J do soboty W godz 1ach od 9.oo do 15.oo'

):.:1d_1.-l "_ 1]"1":V"n oohL.]er low spol ządzone /osLJ rą ń p sv \^ 'ejesl',,e a^cjonariusŻy'
ktory Dędzle prowadzony prŻez o secL]rii]es s'A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenii
Akcjonariuszy.

JednocŻeśnre informUje' iż zgodn]e z wW Uslawą:

1 ' wezwa|ie da złożenra dokumentóW akcii jest kierowane do akcjonariuszy pjęcioklotnie

W odstępie nie dłuzsŻym niz miesiąc i nie krótsŻym n]z .]Wa tygodnie

. sp'j]ka udoslępnia ]nformację o wezwaniu na stlonie internetowej spółki W m elscu
!' ydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie ńńtszy niż trŻy la1a od
dnia pierwszego wezwania

. Wezwanie następuje W sposób Właściwy Clla ŻWoływania Walnego zgromadzenia spókj. złożenie dokumentóW akcji w spótce ocjbywa się za pisemnym pokńitowaniem wydanym
akc]onarluszowi

. Moc obowiązująca dokumentóW akcjiWydanych przez społkę wygasa Ż mocy prawa z
dniem 3l marca 202] r- Z tym samym dniern uzysłują moc piawn"ą wpisy W re]estrze
akcjonarlLrszy.

. Po dniu 31 marca 2021r ' Wobec społki uważa się za akcjonariusza tylko 1ę osobę' którajesl wpisana do reiestru akcjonariuszy. Dokun]ent akc]i zachowuje moc clowodową WyĘcznie W zaklesie wykazywan a przez
akcjonariusŻa Wobec spotki, że prŻysługują mu prawa udziałowe' dó dnia 3l marca
2026r.

Jezeli Żgadzacie się Państwo, na komunikacię w stosunkach ze spółką i podmiotem
prowadzącym-rejestr akcjonariuszy przy WykorŻystanju pocŻty elektiońicznej, prosimy oWskazani. Państwa adresu poczty elektronjcŻn€j na formular;u zqodv Wo Wzoru
ŻałącŻor jgo do niniejszego pisma oraz ocles]anle podpisanego cIokumóntu na"adres Społki'



Z powazaniem
Zażąd PRoJEKTDECoR PL. s A'

il'.' ,



Trzecie wezwanie do zwrotu akcji w związku z
demateria1izacją.

POBOJEKTDECOR PL, S,A,
ul. Brzezjńska 48 d
44-200 Bybnik

sŻ' P- Andrzej Roiek

Akcjonariusz PROJEKDECOR pL. S.A

TRzEclE WEZWANlE Do zŁożENlA DoKUlttprurów łxc.ll
DŻjałając in']ieniem PRoJEKTDEcoR PL's'A' Ż/s W Rybniku (44-2oo) przy ul' Brzezińska 48 cl,
Wpisanej do le]estlu przedsięb]orcóW KRs przeŻ sąd Re]onowy W Gliw]cach X Wvdział
Gospodarczy KBs 000015052T , posiadaiEcą nr N]P 642] o15048, w Wykonaniu obowiązku
Wynikającego z art' 1 6 ust' 1 ustawy z dn a 30 sierpnja 20 1 9 r' o Żm]anie ustawy Kodeks spolek
hand owych oraz niektórych innych ustaw (D z' U ' z 2o19 l. paz 1f9B; zm': Dz U z2a2o l' poz
288 i poŻ' B75) Wzywam Pana jako akc|onariusza PRoJEKTDEcoR PL. s.A. do złożenia W
spćłce do|'-umentóW akcji W termin e do końca grudn]a 2o2or'

W przypadkL] Wo ] osobistego składania dokumentóW Wskazuję, iz Biuro ZarzącIu otwańe jest oC]
poniedziałku do soboly W godzinach od 9'00 do 15.00'

Na podstawie zlozonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy W rejestrze akc]onar Lrszy'
który będzie prowadzony przez o securities s'A- Wybrany Lrchwa]ą Walnego Zgromac]Żenja
Alc.onariuszv.

Jednocześnle informuje, jż zgodn e z W/W ustawą]

1' Wezwanie do Żłożenia dokun']entóW akcj jest kierowane cjo akcjonalluszy pięciokrotnie

W odstępie nie dłuzszym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie

. spoika udostępnia informację o Wezwan u na stronie intelnetowej spółki w r.iejsctr
Wydzielonym na komunjkację z akcjonariusŻamj przeŻ okres nie krótszy niz trŻy lata od
dnia pieMszego wezwania

. We-]łanie następuie W sposób właściwy dla zwo]y,Vania Walnego zgromaclzen a społki. 7'Jżenie dokumentóW akcji W spółce odbywa się Ża pisernnym pokwitowaniern Wydanvm
akcjonariusŻoW]

. Moc obowiąŻująca dokun']entóW akcj Wydanych przez spólkę Wygasa z mocy prawa Ż
dniem 31 marca 202T l. Z tym samym dniem uzyskują moc plawną wpisy w rejesll.e
akcionariusŻy.

. Po dniu 31 malca 2021r ' Wobec spólki Uważa się Ża akcjonarlusza ly ko tę osobę' która
jest wpisana do rejestru akcjonar uszy

. Dokument akcj] zachowuje moc dowodową WyĘcŻnie W zakresie wykazywan a plzez
akcjonariusza Wobec spółki' że przysługują mu prawa udŻ]ałowe' do dnia 31 marca
2426t.

Jeżeli zgadŻacje się Państwo, na komunikację w stosunkach Że spółką i podmiotem
prowadŻącym rejestr'akcjonariusŻy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o
WskaŻanie Państwa adresu pocŻty elektronicznej na formularzu zgody Wg Wzolu
ZaĘczonego do niniejszego pisma olaz odesłan e podpisanego dokUmentu na adres społki'

Bybnil, dn a 30 lislopad 2020r.



z paważaniem
ZaŹąd PBoJEKTDEcoB PL. s.A'


