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Raport bieżący nr 34/2020 

Data sporządzenia: 2020-11-27 

  

Skrócona nazwa emitenta:   

FIGENE CAPITAL S.A.  

 

Temat:  Piąte wezwanie FIGENE CAPITAL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich 

dematerializacji 

 

 

Podstawa Prawna: 

Inne uregulowania 

 

Treść Raportu: 

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 

30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy 

posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia posiadanych 

dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji w Krajowym Depozycie 

Papierów Wartościowych. 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 6a lok. 

35, 00-513 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10:00 do 

16:00. 

Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowan iem wydanym 

akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.  

Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem na rachunku papierów 

wartościowych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów 

akcji w formie materialnej wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. 

Po tym dniu materialne dokumenty akcji staną się dokumentami dowodowymi wyłącznie w zakresie 

wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe oraz 

niezbędnymi do rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz aktualizacji zapisów na rachunkach papierów 

wartościowych. Moc dowodowa dokumentów akcji wygaśnie jednak od dnia 1 marca 2026 r.  

Niniejsze Wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.  

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla 

zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 

tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu 

tel:+%2048515942686
tel:+%2048515942686
mailto:biuro@figene.pl
http://www.figene.pl/


 

 

 

 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000292586, NIP 778-102-88-46, REGON 630520677, wysokość kapitału zakładowego wynosi 

152.319.631,90 zł. 

 

address: FIGENE Capital S.A. 

 ul. Nowogrodzka 6a lok. 35 

 00-513 Warszawa 

office: +48 515 942 686 
e-mail: biuro@figene.pl 

 www.figene.pl 

wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia 

pierwszego wezwania. 

 

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek 

Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798). 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  

Data   Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja  Podpis  

2020-11-27 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski  

2020-11-27 Mieczysław Nowakowski Prokurent   Mieczysław Nowakowski 
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