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Katowice, dnia 29 września 2020 roku 

 

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy  
CashBill Spółka Akcyjna 

do złożenia akcji w siedzibie Spółki 

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. z 2019 r., poz. 1798), („Ustawa”), CashBill Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Katowicach (40-082) przy ul. Jana III Sobieckiego 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000323297, (dalej zwana: „Spółka” lub „CashBill”), informuje Akcjonariuszy 

Spółki o obowiązku przeprowadzenia dematerializacji akcji spółek niepublicznych oraz o 
wprowadzeniu rejestru akcjonariuszy, co w konsekwencji oznacza zastąpienie papierowej formy akcji 

zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa 

z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status 

akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego 
rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich 

przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte 
w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. 

W konsekwencji wprowadzenia powyższych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu niepublicznych spółek 

akcyjnych, w oparciu o art. 16 Ustawy, zarząd Spółki: 

1. wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji (odcinków 
zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 w siedzibie Spółki, to jest ul. Jana 

III Sobieckiego 2, 40-083 Katowice tak by mogły być przekształcone w formę zapisu 

elektronicznego; 

2. oświadcza, że złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym 

potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi. 

 

 


