
Kraków, dnia 30 września 2020 r. 

 

 

Pierwsze Wezwanie Akcjonariuszy 

spółki Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka 

Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie do złożenia dokumentów 

akcji w celu ich dematerializacji. 

 

Komplementariusz spółki Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka 

Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - 

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000804112, REGON: 384385577, NIP: 6762571276, tj. Satus Starter spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711179, NIP 6762542412, 

REGON 369057600,  w wykonaniu obowiązku wynikającego 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), („Ustawa”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji 

(odcinków zbiorowych) Spółki, w celu ich dematerializacji. 

 

Dokumenty akcji Spółki należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Zwierzynieckiej 17/3, 31-103 Kraków. 

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym 

akcjonariuszowi. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa 

z dniem 1 marca 2021 r.  

 

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który 

będzie prowadzony przez  Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego wybrane uchwałą Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 

 

Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki.  

 

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa. 

 

Zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania 

walnego zgromadzenia Spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie. 

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na 

komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. 

 

 

Komplementariusz Spółki. 

 

 

 


