Jelenia Góra, dnia 20 listopada 2020 roku

Wszyscy Akcjonariusze
Przedsiębiorstwa SIMET S.A.

CZWARTE WEZWANIE
AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
PRZEDSIĘBIORSTWA SIMET S.A. Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE
W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ AKCJI

Zarząd Przedsiębiorstwa SIMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej również jako:
„Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks
spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.)
WZYWA WSZYSTKICH AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH
DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE W CELU ICH DEMATERIALIZACJI.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, to jest: ul. Al. Jana Pawła II nr 33, 58-500
Jelenia Góra, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8 00 - 1500, w pokoju
nr 004.
Jeżeli jednak akcjonariusz złożył już w Spółce dokumenty akcji w związku z wcześniejszymi
wezwaniami Zarządu Spółki, niniejsze wezwanie należy pozostawić bez dalszego biegu.
Jednocześnie w związku z obowiązkami prawnymi nałożonymi na Spółkę przez przepisy prawa
w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy (art. 36 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 10 ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.) Zarząd Spółki wnosi do akcjonariuszy o przekazanie na
piśmie następujących informacji:
a) obywatelstwa;
b) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty
urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia;
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c) serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby;
d) aktualnego adresu zamieszkania albo inny adres do doręczeń; a także
e) adres poczty elektronicznej, jeżeli zostanie wyrażona zgoda na komunikację w stosunkach ze
Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej.
Ponadto, na zasadzie dobrowolnej zgody przewidzianej w art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Zarząd Spółki wnosi do akcjonariuszy o:
a) wskazanie aktualnego numeru konta bankowego, celem realizacji wypłaty dywidendy przez
podmiot realizujący umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy;
b) wyrażenie zgody na utrzymanie kontaktów ze Spółką w formie elektronicznej w postaci
przekazania adresu poczty elektronicznej.
Dla ułatwienia akcjonariuszom przekazywania Spółce informacji, o których mowa powyżej,
w załączeniu Zarząd Spółki udostępnia wzór formularza ułatwiający przekazanie powyższych
informacji.
Jeżeli jednak akcjonariusz przekazał już Spółce informacje, o których mowa powyżej,
w związku z wcześniejszymi wezwaniami Zarządu Spółki, niniejsze wezwanie należy pozostawić
bez dalszego biegu.
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