Zarząd Spółki Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, kod pocztowy 10-454, przy ul. Leonharda
9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000163137, posiadającej NIP 739-020-38-25, o
kapitale zakładowym wynoszącym 979 929 576,00 zł w całości wpłaconym („Spółka”),
w związku z 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; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875),
informuje, że po raz pierwszy wzywa akcjonariuszy Michelin Polska S.A. do złożenia w Spółce
dokumentów akcji w celu przekształcenia ich w formę elektroniczną (dematerializacja). Wezwania
dokonał poprzez zlecenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Akcje należy złożyć w Spółce w Recepcji Biurowca Głównego przy ul. Leonharda 9 w Olsztynie, w dni
robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 14:00.
Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym
akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Podstawą prawną wezwania jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku 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) („Ustawa o Zmianie KSH”), na podstawie której wprowadza się obowiązkową
dematerializację wszystkich akcji spółek akcyjnych, w tym akcji Spółki.
Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej (dokumentowej) formy akcji zapisem
elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy. Zgodnie z Ustawą o Zmianie KSH, moc obowiązująca
dokumentów akcji Spółki wydanych w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021
roku. Po tym dniu dokumenty akcji nie będą już potwierdzały statusu akcjonariusza, tylko staną się
dokumentami dowodowymi, umożliwiającymi akcjonariuszowi uzyskanie wpisu do rejestru
akcjonariuszy. Dlatego, aby nie utracić po dniu 1 marca 2021 roku praw wynikających z akcji Spółki,
akcjonariusz powinien przed tym dniem złożyć w Spółce przysługujące mu dokumenty akcji.
Po dniu 1 marca 2026 roku nastąpi utrata ochrony praw członkowskich akcjonariuszy Spółki, których
dokumenty akcji w formie materialnej nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym
rejestrze akcjonariuszy.

