
 

 

Szanowny Akcjonariuszu,  

 

w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji - wprowadzonym do art. 16 

ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: 

Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) - Wisła Kraków informuje, że nastąpi 

zastąpienie dokumentu akcji zapisem w rejestrze akcjonariuszy 

prowadzonym przez biuro maklerskie (Powszechna Kasa Oszczędności 

Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Biuro Maklerskie - podmiot wybrany 

uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy).  

 

Działając w imieniu Wisły Kraków S.A. z/s w Krakowie (30-059) przy ul. 

Reymonta 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000130748, NIP: 

6771022149, REGON: 350908122, o kapitale zakładowym w wysokości 78 

196 300,00 zł wpłaconym w całości (dalej zwanej: „Spółką”), Zarząd Spółki 

wzywa Państwa jako Akcjonariuszy Wisła Kraków S.A. do złożenia w Spółce 

dokumentów akcji.  

 

W przypadku chęci osobistego składania dokumentów informujemy, iż 

siedziba Spółki otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 

do 18:00 - Punkt Strefy Kibica od ul. Reymonta.  

 

Zgodnie z w/w ustawą wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest 

kierowane do Akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż 

miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.  

 

Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki 

w miejscu przeznaczonym do komunikacji z Akcjonariuszami przez okres nie 

krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje 

w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki.  

 



 

 

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym 

pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Obowiązywanie dokumentów 

akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa 31 marca 2021 r. Z tym 

samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Po tym 

terminie - 31 marca 2021 r. - wobec Spółki uważa się za Akcjonariusza tylko 

tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokument akcji 

zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez 

Akcjonariusza wobec Spółki prawa udziałowego do 31 marca 2026 r.  

 

Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować na wskazanego maila: 

wza@wisla.krakow.pl  . 
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