
Warszawa, dnia 22 grudnia 2020 r.  

Audioteka S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

ul. Konstruktorska 12 

02-673 Warszawa  

 

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW WARRANTÓW 

SUBSKRYPCYJNYCH 

 

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)(dalej „Ustawa”), 

Zarząd Audioteka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 391239, NIP 521-36-18-086, o 

kapitale zakładowym w wysokości 2.117.208,00 złotych, opłaconym w całości (dalej „Spółką”), 

informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej 

dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem 

elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 

3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie z art. 328 

Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu obowiązującym od 1 marca 2021 r., przepisy o akcjach 

stosowane będą odpowiednio do warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw 

założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki.  

W związku z powyższymi zmianami Zarząd  Spółki w wykonaniu obowiązku 

wynikającego z art. 16 ust. 1 Ustawy w zw. z art. 22 Ustawy wzywa do złożenia dokumentów 

warrantów  subskrypcyjnych  w  siedzibie Spółki, w Warszawie, ul. Konstruktorska 12, w dniach 

roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 16:00 (po wcześniejszym 

uzgodnieniu w formie korespondencji e-mail kierowanej na adres: 

dematerializacja@audioteka.com), w celu ich dematerializacji, najpóźniej do 1 lutego 2021 r. tak by 

mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów w Spółce 

odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych.  

Brak złożenia dokumentów we wskazanym terminie, będzie powodował, że warranty 

subskrypcyjne, których dokumenty nie zostały złożone w Spółce, nie zostaną zdematerializowane. 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów warrantów 

subskrypcyjnych wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym 



dniu warranty subskrypcyjne będą wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do 

aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi 

utrata ochrony praw posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, których dokumenty warrantów nie 

zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.  

Wezwanie zgodnie z Ustawą jest kierowane do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych 

pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Spółka 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


