
 

 

 

 

 
 

Zakłady Górniczo-Hutnicze 
„ B o l e s ł a w ”  S.A.  

ul. Kolejowa 37 
PL  32-332 Bukowno 

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w 
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 

 

KRS: 0000193278 
NIP:    637 010 21 96 
REGON:    000026904 
 

Kapitał zakładowy: 166 116 000 zł. pokryty  
w całości 
BDO 000012775 

 
Dział Sprzedaży i 
Zaopatrzenia Surowcowego: 
 
Sprzedaż: +48(32) 295 57 89 
Surowce:         +48(32) 295 56 81 
Fax            +48(32) 295 58 51 

 
Rachunki bankowe: 
 
ING BANK ŚLĄSKI S.A. Warszawa 
87 1050 0086 1000 0022 7363 8383 
 
PEKAO S.A.  
55 1240 4748 1111 0000 4878 0025 
 

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.  
18 1600 1013 0002 0011 6384 4001 
 
 

tel. centrala   +48(32) 295 51 00 
fax:  +48(32) 295 50 00 
e-mail:  office@zghboleslaw.pl 
 

www.zghboleslaw.pl 
 

  
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE 
 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że nowe, wchodzące stopniowo w życie od 1 stycznia 2020 r., przepisy wprowadziły 

szereg zmian w funkcjonowaniu spółek akcyjnych rynku niepublicznego (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dalej jako „Ustawa”). Zmiany te 

dotyczą również akcji spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. (dalej jako „Spółka”). Od 1 marca 

2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji Spółki z mocy ustawy utracą swoją moc prawną, 

a prawa wynikające z akcji będą podlegały ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Trigon 

Dom Maklerski S.A. (dalej jako „Dom Maklerski”) wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki. 

Akcjonariuszem Spółki będzie osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy będzie jawny 

dla wszystkich akcjonariuszy w nim zapisanych oraz dla Spółki. Oznacza to, że informacje w nim zawarte 

będą dostępne i jawne dla przywołanych wyżej podmiotów. Akcjonariusze będą mieli prawo wglądu do 

rejestru. Zakres ujawnianych danych został opisany w Ustawie. 

 

Brak złożenia dokumentów akcji zgodnie z Ustawą będzie wiązał z się m.in. z następującymi konsekwencjami 

przewidzianymi Ustawą. Przez 5 lat od utworzenia rejestru akcjonariuszy, czyli od 1 marca 2021 r., dokumenty 

akcji zachowują moc dowodową w zakresie wykazania wobec Spółki przez akcjonariuszy swoich praw 

udziałowych. Po 1 marca 2026 r. akcjonariusze zostaną pozbawieni ochrony praw udziałowych. 

 

Szczegółowe informacje na temat rejestru akcjonariuszy oraz zmian wprowadzonych Ustawą zostały 

opublikowane na stronie Domu Maklerskiego https://rejestr.akcjonariuszy.pl/.  

 

Zgodnie z Art. 16 Ustawy Spółka jest zobowiązana do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia 

dokumentów akcji. Spółka powinna dokonywać wezwań w sposób właściwy dla zwoływania walnego 

zgromadzenia. Akcjonariusz oddając dokumenty akcji Spółce, otrzymuje pokwitowanie. Wezwania będą 

publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie Spółki w miejscu wyznaczonym do 

komunikacji z akcjonariuszami http://www.zghboleslaw.pl/pl/zgh/akcjonariusze 

 



 

Do akcjonariuszy, których akcje są poza Depozytem Domu Maklerskiego 

Właściciele akcji, które nie są przechowywane w Domu Maklerskim, będą zobowiązani do osobistego 

stawiennictwa, w wyznaczonym dniu, celem złożenia dokumentów akcji Spółce i ujawnienia w rejestrze 

akcjonariuszy od 1 marca 2020 r. Ze względu na Covid-19 Akcjonariusze są zobowiązani do przestrzegania 

terminów obsługi wskazanych w przesłanym powiadomieniu. W przypadku braku możliwości stawiennictwa 

w wyznaczonym dniu, akcjonariusze są obligatoryjnie zobowiązani do uzgodnienia innego terminu z Domem 

Maklerskim. 

 

Do akcjonariuszy, których akcje są przechowywane w Depozycie Domu Maklerskiego 

Dom Maklerski wdrożył nowy sposób komunikacji z Klientem za pośrednictwem elektronicznych środków 

komunikacji na odległość. Korzystając z e-Platformy akcjonariusze, których akcje są przechowywane w 

Depozycie Domu Maklerskiego, będą mogli odpowiedzieć na wezwanie Spółki i ujawnić swoje dane w 

rejestrze akcjonariuszy. 

Aby potwierdzić swoje dane, potwierdzić dyspozycję wypłaty dywidendy, złożyć dyspozycję ujawnienia 

danych w rejestrze akcjonariuszy Spółki oraz pobrać pokwitowanie oddania akcji Spółce (z jednoczesnym 

pozostawieniem ich w depozycie Domu Maklerskiego) prosimy o zalogowanie się na stronie internetowej 

Domu Maklerskiego pod adresem http://www.ep.trigon.pl z użyciem unikalnych danych logowania 

przesłanych w powiadomieniu. 

Logowanie w e-Platformie będzie możliwe od 17 sierpnia 2020 r. 

 

Ujawnienia się w rejestrze akcjonariuszy Spółki należy dokonać do 28 lutego 2026 r. Niemniej, jeżeli chcą 

Państwo korzystać w pełni z praw akcjonariusza (np. odbierać dywidendę, brać udział w walnym 

zgromadzeniu czy dokonywać zmian własności), należy czynność tę wykonać przed 1 marca 2021 r. 

 

Więcej informacji na temat procedury odpowiedzi na wezwanie Spółki oraz usług świadczonych przez Trigon 

Dom Maklerski S.A. mogą Państwo uzyskać dzwoniąc do Call Center tel.: 801 292 292, +48 126 292 292, 

+48 123 748 748 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 16:00. 

 
Bukowno, dnia 9 lipca 2020 r. 

 
 
 
 

………………………………………… ………………………………………… 
Paweł Grzebinoga Bogusław Ochab 
Członek Zarządu Prezes Zarządu 
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