
Toruń, dnia 13. listopada2020 r.

Akcjonariusze Fabryki Mebli WUTEH
Spółka Akcyjna w Toruniu

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związkuz wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmiante ustawy Kodęks sPÓłek

handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z ż0I9 r., poz. 1798 z późniejszymi zmianarri),

dalej jako ,,Llstawa", 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 akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o

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

Zgodńe z wprowadzonymi zmianari, moc obowiązujących dokumentów potwierdzających

własność akcji wydanychprzezSpółkę wygasa zmocy prawa z dniem 01 marca Ż02I r. Podstawę

wpisu do rejestru akcjonariuszy w formie elektronicznej prowadzonego,zgodnie z uchwałąnr 13

Zvłyczajnego Walneg o Zgromadzenia Spółki z dnia 17,07.2020 r., przez Dom Maklerski Navigator

Spółka Akcyjna w Warszawie, stanowió będzie wpis do Księgi Akcyjnej prowadzon€1 przez

Spółkę.

W związku z powyżsrymi zmianarni, Zarząd Spółki wzywawszystkich akcjonariuszY do

ńożęnia 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. Gęn. Chłopickiego 6110,Ilb złożyÓ osobiŚcie w Sekretariacie

siedziby Spółki w każdą środę w godz. od 8.00 do 14.00, aby akcje mogły byĆ przeksńilconę w

fornrę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za PisemnYm

potwierdzeniem wydanym akcj onariuszowt

więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji spółki można

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