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strze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony 
do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo 
w depozycie papierów wartościowych, wybrany przez Walne 
Zgromadzenie.

§ 11 ust. 1 brzmienie obecne:
Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.

brzmienie proponowane:
Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

§ 41 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:
Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjo-
nariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie tj. bez 
pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 
Spółka może powierzyć wykonywanie swoich zobowiązań 
pieniężnych wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw 
z akcji podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy. 
W przypadku, o którym mowa w zd. poprzedzającym wyma-
gana jest procedura jak dla zawarcia umowy z podmiotem 
prowadzącym rejestr akcjonariuszy.

Poz. 59499. OPAKOMET SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. 
KRS 0000245701. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listo-
pada 2005 r. 
[BMSiG-48716/2020]

Zarząd OPAKOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
(dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlo-
wych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 
z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złoże-
nia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dema-
terializacji.

Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie, 
adres: ul Karola Łowińskiego 7D, 31-752 Kraków, w dniach 
roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 1200-1700.

Niniejsze wezwanie jest 3 z 5.

Poz. 59500. PBM POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA w Warsza-
wie. KRS 0000052135. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
12 października 2001 r. 
[BMSiG-46405/2020]

Zarząd PBM Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych doku-
mentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, ul. Baśniowa 3, 
02-349 Warszawa.

Niniejsze wezwanie jest 3 z 5.

Poz. 59501. PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA 
w Klęce. KRS 0000051392. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE 
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
23 października 2001 r. 
[BMSiG-61098/2020]

Zarząd Spółki pod firmą Phytopharm Klęka S.A. z siedzibą 
w Klęce, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku 
o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), wzywa 
wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych 
dokumentów akcji oraz świadectw depozytowych w celu 
dematerializacji akcji.

Dokumenty akcji oraz świadectwa depozytowe należy składać 
w siedzibie Spółki, tj. Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, 
w Dziale Prawnym, w dniach roboczych, w godzinach 800-1400.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: 
http://phytopharm.pl/pl/informacje-dla-akcjonariuszy.

Ogłoszenie 3 z 5.

Poz. 59502. POLFOOD GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w War-
szawie. KRS 0000026579. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
10 lipca 2001 r. 
[BMSiG-46451/2020]

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA 
AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), 
dalej jako „Ustawa”, Polfood Group S.A., ul. Grójecka 194/91, 
02-390 Warszawa, KRS: 0000026579, NIP: 5222453868 (dalej 
jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do 
polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji 
akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji 
zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzo-
nym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu 
spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących 
dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy 
prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa 
wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 
najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: ul. Gró-
jecka 194/91, 02-390 Warszawa, aby mogły być przekształcone 
w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji 
w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wyda-
nym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółki 
można znaleźć na www Spółki: http://polfoodgroup.pl/.




