Informacja w sprawie obowiązkowej dematerializacji akcji Spółki.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksy Spółek Handlowych z dnia 30.08.2019 r.
wprowadzono obowiązek dematerializacji akcji m.in. spółek akcyjnych. Akcje nie będą
mogły posiadać formy dokumentu i będą musiały być zarejestrowane w rejestrze
akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski, uprawniony do prowadzenia rachunków
papierów wartościowych lub bank powierniczy, albo w depozycie prowadzonym przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W dniu 01.01.2021r. wszystkie akcje na mocy
prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze
akcjonariuszy.
W związku z powyższym określono kluczowe daty (uwzględniono ustawowe przedłużenie
terminów w związku z COVID-19):
1) 01.01.2020 r. - wejście w życie obowiązku posiadania strony www do obsługi WZA.
PCM S.A. posiada stronę www, która została zgodnie z Ksh zarejestrowaliśmy w KRS.
Proponujemy zamieszczenie na naszej stronie internetowej zakładki pod nazwą
„Akcjonariat” w celu kontaktu z akcjonariuszem zgodnie z Ksh,
2) do 30.09.2020 r. – wybór na WZA podmiotu prowadzącego rejestr i podpisanie
umowy.
W związku z faktem, że wyboru podmiotu prowadzącego rejestr dokonuje akcjonariusz na
WZA, powinno się ono odbyć ok. 15 września 2020r. , ponieważ 30 września br. jest
to maksymalny termin na sporządzenie wszystkich formalności w biurem maklerskim
i pierwsze wezwanie akcjonariusza do złożenia akcji w spółce.,
3) po 30.09.2020r. – pierwsze wezwanie Akcjonariusza do złożenia akcji w spółce,
4) do 30.01.2021r. ostatnie wezwanie Akcjonariusza do złożenia akcji w Spółce.
Łącznie wezwań musi być 5 w odstępach miesięcznych (Wezwania te muszą być
wykonywane w odstępach co najmniej 2 tygodnie, jednak nie dłuższych niż 1 miesiąc, w
sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki)),
5) Skompletowanie dokumentów akcji w spółce i przekazanie kompletu dokumentów
do podmiotu prowadzącego rejestr.
6) Złożenie dokumentów akcji potwierdzane jest przez spółkę pisemnym pokwitowaniem
wydawanym akcjonariuszowi. Od chwili złożenia akcji na okaziciela w spółce, do
wykonywania i przenoszenia praw z tych akcji stosuje się zasady dotyczące akcji
imiennych. Akcje powinny być złożone w spółce do lutego 2021 r., gdyż z dniem 1 marca
2021 r. dokumenty akcji utracą moc obowiązującą. Do dnia 31 grudnia 2026 r.
dokumenty akcji zachowają moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza
wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Należy pamiętać jednak, że
wykonywanie prawa głosu i wypłata dywidendy będą możliwe jedynie przez i na rzecz
tych akcjonariuszy, którzy wpisani są do rejestru akcjonariuszy.

7) 01.03.2021 – ukonstytuowanie się rejestru akcjonariuszy (utrata z mocy prawa ważności
akcji w formie dokumentu).

