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Akcjonaľiusze
WPRD S.A.
WEZWANIE

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych

S.A'

w Katowicach informuje, Że w związku z Wprowadzeniem z dniem 1 marca 2021 roku

obowiązku dematerializaĄi akcji i utworzeniem rejestru akcjonariuszy, zobowiązany

jest do pięciokrotnego Wezwania Wszystkich akcjonariuszy do złoŻenia w siedzibie
spółki dokumentow akcji.

W związku z powyŻszym, Zarząd Wojewódzkiego Pzedsiębiorstwa Robót
Drogowych S.A. z siedzibą w Katowicach, wzywa po raz czwarty akcjonariuszy,
ktőrzy nie złoŻyli odcinków zbiorowych akcji do ich złoŻenia w siedzibie spółki.
Dokumenty akcji należy składai w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach

od 9.00 do
pzy

15.00

W

siedzibie Spółki znajdującej

się W

Katowicach

ul. Miedzianej 5.

BrakzłoŻenia odcinków zbiorowych akcji pzez akcjonariuszy, któzy ich jeszcze nie
złoŻyli, oznaczać będzie utratę ważnościprzez dokument akcji po

1 marca

2021

roku.

Podstawa prawna:
Art' 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowychoraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z2019 roku poz. 1798)'

W

załączeniu przekazujemy druk zgody na ujawnienĺe adresu e-mail
Akcjonariusza, prosimy o czytelne wypełnienie i zwrot na adres WPRD s'A.,
ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice.
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WyraŻam zgodę na komunikację w stosunkach z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót
Drogowych S'A. (dalej ,,Spółka'') i z Domem Maklerskim Banku ochrony Środowiska S'A'
(dalej ,,DM BoŚ") przy wykorzystaniu podanego pŻeze mnie powyżej adresu poczty
elektronicznej. Jestem świadomy,ŻewyraŻenie zgody oznacza, że adres poczty elektronicznej
zostanie pzekazany do DM BoŚ i umieszczony w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla
Spółki pŽez DM BoŚ zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.
[-]- Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DM BoŚ informacji handlowych o produktach
usługach DM BoŚ za pośrednictwem wskazanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej
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*Proszę oznaczyć w pzypadku wyrażenia zgody

miejscowość,data,

podpis akcjonariusza

