
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks 

spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.), Zarząd 

spółki Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. (dalej jako: „Spółka”) zawiadamia, iż z dniem  

1 marca 2021 r. wygaśnie moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, które 

zostaną zastąpione zapisem teleinformatycznym w rejestrze akcjonariuszy  

(tzw. dematerializacja akcji). W celu przygotowania rejestru konieczne będzie przekazanie przez 

akcjonariuszy, za pokwitowaniem, posiadanych przez nich odcinków zbiorowych akcji Spółce.  

Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę numer 3 z dnia  

26 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru 

akcjonariuszy Spółki. 

Walne Zgromadzenie Spółki wybrało Biuro Maklerskie Banku Powszechna Kasa Oszczędności 

Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 

Przekazanie odcinka zbiorowego akcji Spółce nie będzie się wiązało z uszczupleniem praw 

przysługujących akcjonariuszowi – wciąż będzie posiadał uprawnienia m.in. do poboru 

dywidendy czy rozporządzania akcjami (przy zachowaniu ograniczeń statutowych w tym 

zakresie). Dokumentem poświadczającym złożenie przez akcjonariusza odcinka zbiorowego 

akcji w Spółce jest wydane przez upoważnionych pracowników Spółki pokwitowanie.  

Z dniem 1 marca 2021 r. moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy, natomiast moc 

obowiązująca dokumentów akcji w formie papierowej wygaśnie. Oznacza to, że od dnia 1 marca 

2021 r. za akcjonariuszy Spółki będą uważane jedynie osoby ujawnione w rejestrze 

akcjonariuszy. Zachowana zostanie moc dowodowa dokumentu akcji w zakresie wykazania 

uprawnień akcjonariusza względem Spółki, ale tylko do dnia 1 marca 2026 r.  

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.), Spółka jest zobowiązana do 

pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w sposób właściwy dla 

zwoływania walnego zgromadzenia spółki oraz udostępnienia informacji o wezwaniu na stronie 

internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Prawnym Spółki –  

e-mail: biurozarzadu@wzm.pl, tel: 261 576 214  

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został sporządzony wg stanu 

prawnego na dzień 30 września 2020 r., nie można wykluczyć zmiany stanu prawnego  

w terminie późniejszym. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią usługi 

doradztwa inwestycyjnego ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia 

doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Akcjonariusz powinien podjąć decyzję 

samodzielnie lub z pomocą wybranego przez siebie doradcy.  

 

 


