
Zarząd spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami  

i Częściami Zamiennymi POLMOZBYT JELCZ S.A. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach 

informuje, że na mocy 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.), wprowadzony 

został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych. Dematerializacja akcji 

oznacza, że od dnia 1marca 2021 r. akcje nie będą mogły mieć formy papierowego 

dokumentu. Odpowiednikiem dokumentu akcji będą zapisy w rejestrze akcjonariuszy, 

prowadzonym przez Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie za pomocą 

systemu informatycznego i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego.  

Z dniem 1 marca 2021 r. rejestr akcjonariuszy zastąpi księgę akcyjną prowadzoną 

dotychczas przez POSICZ POLMOZBYT JELCZ S.A., a wobec Spółki za akcjonariusza 

uznawana będzie tylko osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy. W tym samym terminie 

wystawione wcześniej dokumenty akcji (odcinki zbiorowe akcji) utracą swoją moc prawną,  

a nowe dokumenty akcji (odcinki zbiorowe akcji) nie będą wydawane.  

W celu doprowadzenia do dematerializacji akcji i zapewnienia, że od dnia 1 marca 

2021r. akcjonariusze POSICZ POLMOZBYT JELCZ S.A. zostaną ujawnieni w rejestrze 

akcjonariuszy wraz ze wskazaniem przysługujących im praw z akcji, konieczne będzie 

złożenie przez każdego akcjonariusza dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) oraz 

podanie danych, które będą potrzebne dla dokonania rejestracji. Wraz ze złożeniem 

dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) akcjonariusz uzyska pisemne potwierdzenie 

złożenia dokumentu. O miejscu i terminie, od którego dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) 

będą mogły być składane, POSICZ POLMOZBYT JELCZ S.A. poinformuje 5-krotnie  

w ogłoszeniach opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie 

internetowej Spółki www.polmozbyt-jelcz.pl w zakładce Informacje dla akcjonariuszy. 

 

Pierwsze ogłoszenie następującej treści: 

Zarząd spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Obrotu Samochodami i Częściami 

Zamiennymi POLMOZBYT JELCZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Jelczu-Laskowicach 

(„Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy -

Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, po raz pierwszy wzywa 

akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków 

zbiorowych), w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie 

Spółki 55-220 Jelcz-Laskowice ul. Wrocławska 10 od poniedziałku do czwartku  

w godzinach 9.00 do 14.00 lub przesłać pocztą na w/w adres. Złożenie dokumentów akcji 

odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym lub przesłanym akcjonariuszowi. 

Szczegółowe informacje Spółka udostępni na stronie internetowej www.polmozbyt-

jelcz.pl  

ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 186/2020 w dniu 23 września 2020 r. 

 

Spółka na bieżąco będzie zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu 

dematerializacji akcji. 

 

 

W związku z pandemią na terenie POSICZ POLMOZBYT JELCZ S.A. obowiązuje  nakaz 

korzystania z maseczek ochronnych dlatego, w przypadku osobistego składania dokumentów 

akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki, prosimy o zakładanie maseczek 

ochronnych.  
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