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Wrocław, 22 października 2020 r. 
 
 

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA 
DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
 
Zarząd Spółki Clearcode S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 
Wrocław, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000615871, NIP: 9542682325 
(„Spółka”) na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie 
ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798) 
(„Ustawa”), 
 
wzywa po raz czwarty wszystkich 
akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego 
złożenia posiadanych dokumentów akcji w 
siedzibie Spółki we Wrocławiu, tj. przy ul. 
Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław w 
dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) 
w godzinach 9:00 – 15:00, w celu dokonania 
odpowiednich wpisów w rejestrze 
akcjonariuszy Spółki w związku z 
dematerializacją dokumentów akcji Spółki. 
 
 
Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, w przypadku 
niezłożenia dokumentów akcji w Spółce, moc 
obowiązująca wydanych dokumentów akcji 
wygasa z mocy prawa z dniem wskazanym w 
Ustawie, a wobec Spółki za akcjonariusza 
będzie się uważało tylko tę osobę, która 
będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy 
Spółki. 
 

Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się 
odbywało za pisemnym pokwitowaniem 
wydanym akcjonariuszowi Spółki w formie 
protokołu zdawczo-odbiorczego. 
 
Niniejsze Wezwanie jest czwartym spośród 
pięciu wymaganych przepisami prawa. 
 
Ponadto, w imieniu Spółki informuję również, 
iż informacja o niniejszym wezwaniu została 
udostępniona na stronie internetowej Spółki 

Wroclaw, 22nd of October 2020 
 
 
THE FOURTH CALL FOR SUBMISSION OF 

SHARES OF THE COMPANY 
 

 
Dear Sir or Madam, 
 
 
The Management Board of Clearcode S.A. 
with its registered office in Wrocław, ul. Św. 
Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, registered in 
the Register of Enterpreneurs kept by the 
District Court for Wrocław-Fabryczna in 
Wrocław, VI Commercial Department of the 
National Court Register under the number 
KRS: 0000615871, NIP: 9542682325 (the 
„Company”) pursuant to the Article 16 clause 
1 and 2 of the Act of 30th of August 2019 
amending the Act - Code of Commercial 
Companies and certain other acts (Journal of 
Laws item 1798) (the „Act”). 
 
summons for the fourth time all 
shareholders of the Company to immediately 
submit possessed share documents at the 
Company's registered office in Wroclaw, 
i.e. at Św. Antoniego Street 2/4, 50-073 
Wrocław on business days (Monday to 
Friday) between 9:00 am and 3:00 pm in 
order to make appropriate entries in the 
shareholder register of the Company in 
connection with the dematerialisation of 
Company share documents. 
 
In accordance with the Article 15 clause 1 of 
the Act, if the share documents are not 
submitted to the Company, the binding force 
of the issued share documents expires by law 
on the day indicated in the Act, and only the 
person/Company who will be entered in the 
Company's share register shall be considered 
as shareholder of the Company. 
 
Submission of documents of the Company's 
shares shall be made against a written receipt 
issued to the Company's shareholder in the 
form of an acceptance protocol. 
 
This Call is the fourth of five required by law. 
 
 
In addition, on behalf of the Company, I also 
inform that information about this call has 
been made available on the Company's 
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https://clearcode.pl/relacje-inwestorskie/, w 

miejscu wydzielonym na komunikację z 

akcjonariuszami. 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
 

website https://clearcode.pl/relacje-
inwestorskie/, in a place designated for 

communication with shareholders. 
 
Yours faithfully, 
 
 

  Piotr Korzeniowski 
  Członek Zarządu Spółki/The Member of the Management Board 
 
 


