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  Balice, 29.09.2020 roku 

 

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 

SPÓŁKI ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS S.A. 

W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIZACJĄ AKCJI 

 

Zarząd Spółki Electronic Control Systems S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Balicach 

wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej 

(papierowej) do złożenia ich w celu przekształcenia w formę elektroniczną. 

W przypadku woli osobistego złożenia dokumentów biuro siedziby Spółki otwarte jest w dni 

robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. 

Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem.  

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, 

który będzie prowadzony przez  Powszechną Kasę Oszczędności Banki Polski S.A. 

Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie, na podstawie zawartej z nim umowy. Podmiot 

ten został wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

Podstawą prawną niniejszego wezwania jest  art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o 

zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1798, z późn. zm.), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację 

wszystkich akcji Spółki.  

Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem elektronicznym 

w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie. 

Zgodnie z przepisami prawa, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej, 

wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu 

materialne dokumenty akcji nie będą już potwierdzały statusu Akcjonariusza, staną się 

jedynie dokumentami dowodowymi, niezbędnymi do aktualizacji elektronicznego rejestru 

Spółki prowadzonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Banki Polski S.A. Oddział - Biuro 

Maklerskie w Warszawie.  

Po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich Akcjonariuszy Spółki, 

których dokumenty akcji w formie materialnej nie zostaną złożone o depozytu akcji Spółki i 

nie zostaną ujęte w elektronicznym rejestrze prowadzonym przez Powszechną Kasę 

Oszczędności Banki Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie. 

 

Niniejsze Wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami 

prawa. 
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FIRST CALL FOR SHAREHOLDERS TO SUBMIT DOCUMENTS OF SHARES IN 

ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS S. A. IN CONNECTION WITH 

DEMATERIALIZATION OF SHARES 

 

The Management Board of Electronic Control Systems S. A. (hereinafter referred to as 

"the Company") with its registered seat in Balice calls upon all the Shareholders holding 

the Company's share documents in material (paper) form to submit them in order to be 

transformed into electronic form. 

If you wish to submit documents in person, the office of the Company's registered seat is 

open on working days from 8:00 to 16:00. 

The documents of the Company's shares shall be submitted against a written receipt. 

On the basis of the submitted documents, entries in the register of shareholders will be 

made. The register of shareholders will be kept by Powszechna Kasa Oszczędności 

Banki Polski S. A. Oddział - Biuro Maklerskie in Warsaw, on the basis of an agreement 

concluded with it. This entity was elected by resolution of the General Meeting of 

Shareholders. 

The legal basis for this call is Article 16 of the Act from 30 August 2019 amending the 

Commercial Companies Code and certain other acts (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.) 

on the basis of which compulsory dematerialization of all shares in the Company is 

introduced. 

Dematerialisation of shares means the replacement of the material form of shares with an 

electronic subscription at Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. Oddział - Biuro 

Maklerskie in Warsaw. 

In accordance with the provisions of the law, the binding force of the share documents in 

material form issued by the Company expires on 1 March 2021. After that date, the material 

share documents will no longer confirm the Shareholder's status, they will only become the 

documentary evidence necessary to update the Company's electronic register maintained by 

Powszechna Kasa Oszczędności Banki Polski S. A. Oddział - Biuro Maklerskie in Warsaw. 

After 1 January 2026, the protection of the membership rights of the Company's 

Shareholders, whose share documents in material form will not be submitted for deposit of 

the Company's shares and will not be included in the electronic register kept by Powszechna 

Kasa Oszczędności Banki Polski S. A. Oddział - Biuro Maklerskie in Warsaw, will be cancelled.   

 

This Call is the first of five required by law. 

 

 


