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Jasło, dnia 13 lipca 2020r. 

 

 

      

Informacja dla akcjonariuszy  

spółki PPHU „GAMART” S.A. w Jaśle 

 

Zarząd PPHU „GAMART” S.A. w Jaśle informuje akcjonariuszy o następujących 

zmianach w zakresie funkcjonowania spółki: 

1) Otwarciu rejestru akcjonariuszy, 

2) Zamieszczaniu  informacje dla akcjonariuszy na stronie internetowej spółki. 

 

Ad 1) Od 1 marca 2021r., na podstawie ustawy, z dnia 30 sierpnia 2019 r., o zmianie ustawy 

- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1798), spółka 

„GAMART” przestaje prowadzić księgę akcji imiennych. Dotychczasowi akcjonariusze spółki, 

aby móc wykonywać przysługujące im prawa z akcji, muszą być wpisani do rejestru 

akcjonariuszy spółki „GAMART” prowadzonego przez biuro maklerskie wybrane przez 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „GAMART” (co nastąpi na najbliższym 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy). W przeciwnym wypadku osoby 

posiadające akcje spółki „GAMART” nie będą mogły korzystać ani z praw korporacyjnych 

(uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) ani majątkowych (wypłata 

dywidendy). Nie będą traktowane jako akcjonariusze spółki „GAMART”, ponieważ z dniem 1 

marca 2021r. dokumenty akcji tracą moc. 

Podstawą do wpisu dotychczasowego akcjonariusza spółki „GAMART” do rejestru 

akcjonariuszy jest przekazanie przez spółkę „GAMART” do biura maklerskiego danych 

osobowych akcjonariusza oraz przysługujących mu dokumentów akcji. Z uwagi na fakt, iż 

wszystkie akcje spółki „GAMART” są imienne i spółka prowadziła księgę akcji imiennych nie 

było konieczności wydawania dokumentów akcji akcjonariuszom. W związku z obowiązkiem 

przekazania akcji do biura maklerskiego taka konieczność zachodzi. Zatem Zarząd spółki 

„GAMART”: 

1) Wzywa akcjonariuszy, aby w terminie do dnia  31 stycznia 2021r.składali wnioski o 

wydanie dokumentów akcji w odcinkach  zbiorowych wraz z upoważnieniem dla spółki 

do odbioru tych dokumentów i  przekazania ich do wybranego przez Walne 
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Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „GAMART”  biura maklerskiego (blankiety 

wniosku i upoważnień zostały dołączone do niniejszego pisma). 

2) Załączone blankiety należy podpisać własnoręcznie i opatrzyć datą.  

3) Następnie w/w dokumenty złożyć osobiście w biurze spółki PPHU „GAMART” S.A. 

mieszczącego się w Jaśle (kod pocztowy: 38-200), przy ulicy Towarowej 29 lub 

przesłać je na wskazany adres listem poleconym. 

Niedopełnienie powyższych formalności uniemożliwi wpisanie osoby, której przysługują 

akcje spółki „GAMART”,  do  rejestru akcjonariuszy. W ten sposób zostanie ona pozbawiona, 

od dnia 1 marca 2021r., statusu akcjonariusza spółki „GAMART”. 

Jednocześnie Zarząd spółki „GAMART” informuje, iż w okresie od września 2020r. do 

stycznia 2021r. akcjonariusze spółki „GAMART” zostaną pięciokrotnie wezwani, w sposób 

przewidziany dla zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (tzn. listem poleconym lub 

na podany e-mail), do złożenia w spółce dokumentów akcji. Taki ustawowy obowiązek 

spoczywa na spółce akcyjnej nawet w sytuacji, gdy akcjonariusze nie posiadają dokumentów 

akcji spółki (tak jak to ma miejsce w przypadki PPHU „GAMART” S.A. w Jaśle). 

Ponadto Zarząd spółki informuje, że wpisy do rejestru akcjonariuszy będą podlegały 

opłacie wnoszonej na rzecz biura maklerskiego. Wpisy związane ze sprzedażą praw z akcji 

będą obciążały akcjonariuszy. Może to utrudnić zbycie akcji przez akcjonariuszy posiadających 

małą ich ilość. W związku z tym, akcjonariuszom posiadającym do 100 akcji spółki 

„GAMART”, spółka może pomóc w znalezieniu ich nabywcy. Zainteresowani zbyciem akcji 

spółki „GAMART” proszeni są o kontakt, w terminie do dnia 20 sierpnia 2020r, telefoniczny   

pod numerem telefonu 13 448-55-33, lub osobisty w biurze spółki. 

 

Ad. 2) Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy, wprowadzone wymienioną na wstępie 

ustawą,  o konieczności publikowania przez wydzielony kanał komunikacji wszelkich ogłoszeń 

do akcjonariuszy. Dlatego też spółka PPHU „GAMART” S.A. wszelkie informacje dla 

akcjonariuszy zamieszczać będzie również na swojej stronie internetowej www.gamart.pl, w 

zakładce „Ogłoszenia”. Zamieszczenie treści ogłoszenia na stronie internetowej nie zwalnia 

spółki akcyjnej z obowiązku przesłania ogłoszenia akcjonariuszowi listem poleconym lub na 

e-mail. 

 

Prezes Zarządu  

PPHU „GAMART” S.A. w Jaśle 

Maciej Pawluś 

http://www.gamart.pl/

