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Poznań, wrzesień 2020 roku  

AKCJONARIUSZE „DOMAR” S.A. 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie zawiadamiamy, że na podstawie: 

 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych 
innych ustaw,  
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001798/U/D20191798Lj.pdf 

 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z 
rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2  
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000875/U/D20200875Lj.pdf 
 

zostanie przeprowadzony proces dematerializacji akcji „Domar: Spółki Akcyjnej Wielkopolskiej Spółki 
Handlowo-Usługowej w Poznaniu, zwanej dalej „Spółką”. 
 
Na mocy powyższych przepisów - z dniem 1 marca 2021 wygasa moc obowiązująca dokumentów akcji 
wydanych przez Spółkę w formie papierowej i z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze 
akcjonariuszy. 
 
Działając na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Spółka podpisała umowę o 
prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – 
Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15. 
Proces dematerializacji akcji jest objęty rygorystycznymi terminami. Stąd bardzo ważne, by poszczególne jego 
etapy przebiegały sprawnie i szybko. 
 
Pierwszy etap. 
Złożenie przez Akcjonariuszy dokumentów akcyjnych w Spółce, z równoczesnym uzyskaniem pokwitowania ich 
odbioru przez Spółkę oraz złożeniem przez Akcjonariusza oświadczenia dot. jego danych osobowych. 
Bardzo ważne dla ewentualnych celów dowodowych – pobranie od Spółki i następnie zachowanie 
pokwitowania przez Spółkę odbioru dokumentów akcyjnych. 
 
Drugi etap. 

 Kompletowanie przez Spółkę przyjętych dokumentów akcyjnych, w tym ewentualne załatwianie 
formalności związanych z dziedziczeniem akcji, 

 Rejestrowanie danych Akcjonariuszy, którzy złożą dokumenty akcyjne - w aplikacji wspomagającej 
utworzenie rejestru akcjonariuszy, 

 Przekazanie Biuru Maklerskiemu PKO BP- wszystkich, wymaganych rejestracji i materiałów, z 
zachowaniem rygorystycznie ustalonych terminów.  
 

Z chwilą przekazania PKO BP BM materiałów – w tym danych osobowych Akcjonariuszy podmiot ten, w związku 
z prowadzonym rejestrem, będzie pełnił funkcję Administratora danych osobowych Akcjonariuszy oraz po 
założeniu rejestru będzie podmiotem uprawnionym do aktualizacji danych osobowych w rejestrze akcjonariuszy. 
 
Trzeci etap. 
Utworzenie przez PKO BP BM rejestru akcjonariuszy.    
Rejestr będzie jawny dla Spółki oraz dla każdego zarejestrowanego Akcjonariusza. 
 
Podkreślmy, ze sprawny przebieg procesu dematerializacji akcji jest w największym stopniu uzależniony od 
sprawności zdawania przez Akcjonariuszy dokumentów akcyjnych w Spółce. Zwracamy uwagę, że pilne złożenie 
tych dokumentów jest w interesie każdego Akcjonariusza. Bowiem od dnia 1 marca 2021 roku za akcjonariusza 
uznaje się tylko te osoby, które są wpisane do rejestru akcjonariuszy. Ryzyko nie złożenia dokumentów 
akcyjnych w Spółce i konsekwencji z tego wynikających, całkowicie obciąża akcjonariusza, który nie złożył 
dokumentów akcyjnych w Spółce. 
Niezłożone dokumenty akcyjne – przez okres 5 lat (od dnia 1 marca 2021 roku) zachowają moc dowodową 
wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001798/U/D20191798Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000875/U/D20200875Lj.pdf
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Wraz z niniejszym pismem – publikujemy na stronie internetowej: 
 

1. Wezwanie Akcjonariuszy publikowane pięciokrotnie w Monitorze Polski oraz w Głosie 
Wielkopolskim,  

2. Klauzulę informacyjną, dotycząca prowadzenia rejestru akcjonariuszy i przetwarzania danych 
osobowych. 

W związku ze zdalnym trybem pracy części pracowników Spółki - dla usprawnienia przyjmowania dokumentów 
akcyjnych, a także udzielania wyjaśnień i informacji prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. +48 
61 66 45 200 tel. komórkowy 504 048 380 w godz.9.00 – 15.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
(sekretariat@domar.com.pl) w celu ustalenia dogodnego terminu wizyty w siedzibie Spółki.  
Na stronie internetowej - w wersji PDF zamieszczamy też Oświadczenie Akcjonariusza oraz Pokwitowanie 
złożenia instrumentów rejestrowych w Spółce. Dokumenty te będą wypełniane w czasie wizyty Akcjonariusza w 
siedzibie Spółki. 
Ze względu na zagrożenie epidemiczne prosimy o zabranie maseczek i zachowanie dystansu w czasie wizyty.  
 

Zarząd Domar S.A.  
 
Marzena Maćkowiak                               Krzysztof Operacz                               Marek Operacz 
Członek Zarządu                                        Członek Zarządu                                  Prezes Zarządu  


