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l. ocŁoszEN!A WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓteK HANDLOWYCH
Poz. 65374. ,,AUTO - CENTRUM" PRZEDSIĘBIORSTWO
MoToRYzAcYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000136970. SĄD REJoNowy pozlrlłŃ-ruoWE MlASTo
l WlLDA W PozNANlU, Vlll WYDZ|AŁ GoSPoDARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2002 r,
IBMSiG-5514212020]

Dokumenty powyższe akcjonariusze mogą składać w Spółce
pod adresem: ul. Ceglana 4, 40-514, Katowice, w pokoju
Głównej Księgowej, w dni powszednie w godzinach 7oo-,l 5oo.
Złożenie powyższych dokumentów w Spółce umozliwi zarejestrowa n e a kcj i akcjona ri usza w rejestrze a kcjona ri uszy.
i

W celu prawidłowego zarejestrowania akcji i akcjonariusza

WEZWANlE Do ZŁoZENlA

w rejestrze akcjonariuszy oraz w celu realizacji wszystkich
obowiązków ciążących na podmiocie uprawnionym do pro-

AKCJ| W SPÓŁCE

W związku z wejściem w zycie ustawy z dnia 30 sierp-

nia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798)

,.Ustawa",,,Auto-Centrum" Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojciechowskiego nr 7-17, 60-685 Poznań, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego plzez Sąd Rejonowy
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Vlll Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136970, o kapitale zakładowym w wysokości
571,486,00 zł, opłaconym w całości,nr NlP 778-00-00-946,
REGON 630225910 (dalej jako: ,,Spółka''), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego

obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza

zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym

w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot,

o którym mowa w art. 3281 § 2 KSH w brzmieniu określo-

wadzen ia rejestru

a kcjo na ri uszy, a kcjona ri usze zo bowiąza n i
są do podania swoich danych osobowych i informacji wska-

zanych w formularzach stanowi ących załączniki do niniejszego Wezwania,

Brak odpowiedzi na Wezwanie i niezłożenie powyższych
dokumentów w Spółce moze powodować negatywne konsekwencje dla akcjonariusza,

Spółka informuje, ze zgodnie z Ustawą moc obowiązująca ww. dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa
z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jednakze powyzsze dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie
w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki,

że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejściaw zycie ww. Ustawy, tj. do dnia
1 marca 2026 roku.

nym Ustawą.

\N związku z powyzszymi zmianami, zarząd
Spółki wzywa
wszystkich akcjonariuszy do złozenia dokumentów akcjiw siedzibie Spółki, aby mogły być przekształcone w formę zapisu

elektronicznego.

Poz, 65376. ,,JENloN ESTATES. SPÓŁKA AKGYJNA w Biel-

sku-Białej. KRS 0000201813. SĄD REJONOWY W BIELSKU-B |AŁEJ, Vl l l WYDZlAŁ G oS PoDARCZY KRAJoWEGo REJ ESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 marca 2004 r.
IBMsiG-66491/20201

65375.1jc§G" ŚLĄ§KA GBUPA KoNsULTtNGoWA

DRUGlE WEZWANlE

'JNA w Katowicach, KRS 0000087066.
SĄD REJO-

DO ZŁOZENlA DOKUMENTÓW

NoWY KAToW|CE-WSCHÓD W KAToWICACH, Vlll WYDZ|AŁ

GOSPODARCZY KRAJ OWEG O REJ ESTR U SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14 lutego 2002 r.
IBMSiG-6627112020]

AKCJl

Zarząd Spółki pod firmą ,,JENlON ESTATES" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej ,,Spółka'') na podstawie

art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy

Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

WEZWAN|E NR 3

AKCJoNARlUSZY sPÓŁKl

,,
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ś4srlrlGRupy KoNSuLTlNGowEJ

S,A.

Do ZŁoZEN|A DoKUMENToW AKCJ| l PRAW Do AKcJl
NlE PÓZN|EJ Nlz Do DN|A 28 LUTEGo 2021 RoKU

,,cSG" Śt-4srł GRUPA KoNSULT|NGoWA S.A, z siedzibą
w Katowicach (40-514) przy ul, Ceglanej 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Sąd Rejonowy w Katowicach, Vlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000087066,
posiadająca NlP 954-10-03-492 oraz REGON 272899248
(zwana dalej: ,,Spółką"), niniejszym na podstawie art. 16
ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r, o zmianie ustawy
- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r,, poz, 1798 ze zm,, zwanej dalej:
,,Ustawą''),
WZYWA AKCJONARIUSZY SPÓŁK| DO ZŁOZENlA W SPÓŁCE
DoKUMENTÓw łrc.ll, PRAW Do AKcJl, NlE PÓZNIEJ NlZ

Do DN|A 28 LUTEGo 2021 RoKU.

(Dz. U. z 2019 r,, poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy
Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich

dematerializacji.

Dokumenty akcji nalezy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Stefana Batorego 4,43-300 Bielsko-Biała, w dniach roboczych (od
poniedziałku do piątku), w godzinach 8oo-14oo.
Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.
lnformację o wezwaniu udostępnia się także na stronie inter-

netowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację

z akcjonariuszami.

Zarząd Spółki informuje, ze zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy
moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez
Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.
Z tym dniem moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjona

riuszy.

