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Toruń, dnia 18 września2020 r

Akcjonariusze Fabryki Mebli WUTEH
Spółka Akcyjna w Toruniu

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPOŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 t. o zmianie ustawy Kodeks spółek

handlowychoruz niektórych innych ustaw (Dz.U. z2019 r.,poz. 1798 zpóźniejszymi zmianami),

dalej jako ,,[Istawa", Zarząd Fabryki Mebli WUTEH Spółka Akryjna w Toruniu (dalej

jako: ,,Spółka"), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku

prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółeko która oznacza zastąpienie papierowej

formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariusry prowadzonp przez podmiot, o

którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, moc obowiązujących dokumentów potwierdzających

własność akcji wydanychprzez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 202I t. Podstawę

wpisu do rejestru akcjonariuszy w formie elektronicznej prowadzonego ,zgodnie zuchwńą nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.07.2020 t., przez Dom Maklerski Navigator

Spółka Akcyjna w Warszawie, stanowić będzie wpis do Księgi Akcyjnej prowadzonej ptzez

Spółkę.

W związku z powyższymi zmianarrli, Zarząd Spótki wzywawsrystkich akcjonariuszy do

złożęnia Spółce dokumentów akcji, o ile takie akcjonariusz posiada, najpóźniej do dnia 31

grudnia 2020 r.
Dokumenty akcji, jeśli akcjonariusz takię posiada, można przesłać listem poleconym na adres

siedziby Spółki, 87-100 Toruń, ul. Gen. Chłopickiego 6110,\lb złożyó osobiście w Sekretariacie

siedziby Spółki w kńdą środę w godz. od 8,00 do 14.00, aby akcje mogły być przeksńałcone w

formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym

potwierdzeniem wydanym akcj onariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółki można znaleźc na www Spółki

wuteh.com.pl w zakładce ,,Informacje o Spółce".
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