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Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 

   

 Zarząd Spółki pod firmą Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie ”PZZ” Spółka 

Akcyjna, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Basenowej 15-17, zarejestrowanej w Sądzie 

Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000109624 - w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 

roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych 

dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Ze względu na pandemię COVID-19 i stale 

rosnącą liczbą zachorowań oryginały dokumentów akcji należy składać osobiście w biurze 

„PZZ” w Szczecinie przy ul. Basenowej 15-17 w jednym dniu tygodnia - CZWARTEK - w 

godzinach od 10.00 do 12.00.  

 Złożenie posiadanych dokumentów akcji musi nastąpić najpóźniej do dnia 28 lutego 

2021 roku (ze względów organizacyjnych, bardzo proszę do dnia 31 stycznia 2021 roku).    

 Jednocześnie informuję, iż wartość nominalna jednej akcji nadal wynosi 0,10 zł, 

zgodnie z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SZZM PZZ 

SA uchwałą numer 3/2014 NWZA o obniżeniu wartości nominalnej akcji SZZM PZZ 

SA z 10 zł (dziesięć złotych) do 0,10 zł (dziesięć groszy) za akcję – Repertorium A Numer 

3541/2014 z dnia 27.11.2014 roku.    

 Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa 

z dniem 01.03.2021 roku. 

 Od dnia 1 marca 2021 roku uważać się będzie za akcjonariusza Spółki tylko tę osobę, 

która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dn. 29.07.2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi. 

       Prezes Zarządu SZZM PZZ SA 
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