Lublin, dnia 30 września 2020 roku

Akcjonariusze
Miejski Klub Sportowy START SA
w Lublinie

PIERWSZE WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Zarząd Spółki pod firmą Miejski Klub Sportowy START Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000395653 (dalej:
Spółka) uprzejmie informuje, iż w wykonaniu Uchwały nr 10/2020 z dnia 30 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr
akcjonariuszy w dniu 30 września 2020 roku została zawarta przez Spółkę z Copernicus Securities S.A.
z siedzibą w Warszawie umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. umowa o prowadzenie
rejestru akcjonariuszy. Zawarcie Umowy jest następstwem obowiązków nałożonych na Spółkę
przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.) (dalej: Ustawa).
Mając na uwadze powyższe działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art. 17 Ustawy wzywamy
Państwa – jako Akcjonariusza Spółki - do złożenia dokumentów akcji Spółki w Biurze Zarządu Spółki
w Lublinie przy ul. Montażowej 16. Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone pisemnym
pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.
Zgodnie z dyspozycją art. 16 Ustawy „1. Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia
dokumentów akcji w spółce oraz 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. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego
zgromadzenia spółki.” 2. Wezwania, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dokonywane w odstępie
dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30
września 2020 r. 3. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem
wydanym akcjonariuszowi.”.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 15 zdanie pierwsze Ustawy „Moc obowiązująca
dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. (…).”

