SOR3REW
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

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", SOR-DREW
S.A. z siedzibą w Świętochłowicach (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. 328" § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym
Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę
wygasa z mocy prawa z dniem 01. 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 01. marca 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, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia
dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31. grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki: ul. Sztygarska 26, 41-608
Swiętochlowice, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie
dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu:
507 176 003.
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Wyroby z Metalu

Wyroby z Drewna
• Opakowania drewniane dla przemysłu:
palety specjalne, nietypowe skrzynie,
platformy transportowe, drewniane
obudowy maszyn
• Drewniane systemy zabezpieczeń na czas
transportu
• Obudowy i platformy transportowe
• Tarcica: deski, bale, listwy, łaty,
krawędziaki, belki oraz więźby dachowe
• Pakowanie produktów w miejscu
wskazanym przez klienta

•
•
•
•
•
•

•

Toczenie CNC max dł. 2500, max fi 7.300mm
Frezowanie CNC 1300x635x635 mm
Części maszyn i urządzeń,śruby specjalne, walki i
tuleje, inne elementy
Gięcie blach CNC max cll. 325omm, nacisk 32oT
Cięcie blach (laser, plazma) do 200MM
Precyzyjne konstrukcje spawane (EN2o9c);
konstrukcje maszyn, pomosty, podstawy maszyn,
obudowy i inne.
Materiały: stal konstrukcyjna, aluminium, miedź,
stale nierdzewne i inne

Wyroby z Tworzyw sztucznych
•
•
•

Termoformowanie tworzyw
Wykrawanie tworzyw
Obróbka skrawaniem
Certyfikaty

Jakość: EN ISO 9,7°22°08
Spawanie: EN 1090
Spawanie: EN 25085-2 CL2
Spawanie: DIN EN ISO 3834-2
Drewno: ISPM No 25 dla znaku IPPC

SOR-DREW S. A.
ul. Sztygarska 26; 41-608 Swiętochlowice
tel.: • 48 32 245 88 27; fax: 48 32 345 19 80
www.sordrew.pl
sordrew@sordrew.pl
NIP 6272736741, KRS 0000486944
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VVydzial VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy 1 000 000 zł (wpłacony w całości)
OddzialTartak
ul. Bytomska 131, 41-803 Zabrze
Tel./ fax • 48 3 2 274 74 24tartak@sordrew.pl

