Biała Podlaska, dnia 20 października 2020 roku

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Działając imieniem spółki pod firmą INBAP Terminal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z
siedzibą w Warszawie (00-133) przy ul. Aleja Jana Pawła II 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000739376, NIP: 5372631449,
REGON: 362458170 (dalej: „INBAP Terminal”, „Spółka”), jako komplementariusz uprawniony do jej
reprezentowania, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 16 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia
2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019
r., poz. 1798), (dalej: „Ustawa”), niniejszym
wzywam
akcjonariuszy INBAP Terminal do złożenia w Spółce wszystkich posiadanych dokumentów akcji
najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r.
Informuję również, że w przypadku chęci osobistego złożenia dokumentów akcji, należy uczynić to pod
adresem korespondencyjnym Spółki, tj. ul. Sidorska 83, 21-500 Biała Podlaska. Osobiste dostarczenie
dokumentów akcji jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Na podstawie złożonych dokumentów zostaną sporządzone wpisy w Rejestrze Akcjonariuszy, który
będzie prowadzony przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000274307),
wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2020 roku.
Jednocześnie wskazuję, iż zgodnie z Ustawą:
a) wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce jest kierowane do akcjonariuszy
pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż jeden miesiąc oraz nie krótszym niż dwa tygodnie;
b) Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu
wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia
pierwszego wezwania;
c) wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki;
d) złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym
akcjonariuszowi;
e) moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1
marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w Rejestrze Akcjonariuszy;
f) po dniu 1 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest
wpisana do Rejestru Akcjonariuszy;
g) dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez
akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia
wejścia w życie Ustawy, tj. od dnia 1 marca 2021 r.

