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INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY 

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, ELSEN SA w restrukturyzacji 
(dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej 
dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w 
rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

         Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę 
wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status 
akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru 
akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez 
akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze
akcjonariuszy.

          W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich 
akcjonariuszy ELSEN SA w restrukturyzacji  do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) 
najpóźniej do dnia 10 luty 2021 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Koksowa 11 42-202 
Częstochowa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w 
Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Podmiot  prowadzący  rejestr  akcjonariuszy  Dom  Maklerski  Banku  Ochrony  Środowiska  S.A.  z  siedzibą  w
Warszawie,  ul.  Marszałkowska  78/80,  00-517  Warszawa,  wpisana  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod
numerem KRS 0000048901, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 5261026828, kapitał zakładowy w wysokości: 23 640 000 PLN (wpłacony w
całości).

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 78 1050 1575 1000 0090 3084 3453  Sąd Rejonowy w Częstochowie

REGON: 151562821 XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NIP: 9491729613 Numer KRS: 0000330680 – Kapitał zakładowy: 66 702 000 zł


