SEPARGEFI
6 rue de General de Larminat 75015 Paris

SEPARGEFI
6 rue de General de Larminat 75015 Paris

PIERWSZE WEZWANIE DO ZWROTU AKCJI
z dnia 28 września 2020r.

FIRST CALL FOR ACTION
dated 28th September 2020

Zarząd spółki Seris Konsalnet Holding S.A. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 55, 01-267
Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP 701-01773-82, wysokość kapitału zakładowego 67.169.871,00
zł. w całości wpłacony (« Spółka »), na podstawie art.
16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie
ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Z 2019r. poz. 1798, Dz. U. Z
2020 r. poz. 288 i poz. 875), wzywa SEPARGEFI,
jako akcjonariusza spółki, do złożenia w siedzibie
Spółki dokumentów akcji.

The Management Board of Seris Konsalnet Holding
S.A. with its registered office in Warsaw, address: ul.
Jana Kazimierza 55, 01-267 Warsaw, Poland, entered
into business register maintained by the Regional
Court for the capital city of Warsaw, XII Commercial
Division of the National Court Registry under the
registration number KRS 0000372659, NIP 701-01773-82 (« The Company »), amount of share capital
67.169.871,00 PLN fullu paid up, pursuant to art. 16
ust. 1 of the Act of 30th August 2019, amending the
Act – Commercial Companies Code and certain other
laws (Journal of Laws of 2019 item 1798, Journal of
Laws 2020 item 875), we call on SEPARGEFI, as
Shareholder of the Company, to submit share
documents to the Company.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone
zostaną wpisy w Rejestrze Akcjonariuszy, który
będzie prowadzony przez Dom Maklerski
NAVIGATOR S.A., zgodnie z Uchwałą Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 21 września 2020r.

On the basis of the documents submitted, entries will
be drawn up in the Shareholders’ Register which will
be maintained by Dom Maklerski NAVIGATOR S.A.,
in accordance with Resolution of the General Meeting
of the Company of 21st September 2020.

Informujemy, że na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z
dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. Z 2019r. poz. 1798, Dz. U. Z 2020 r. poz. 288 i poz.
875, wezwanie do złożenia akcji zostanie skierowane
do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie
dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

We would like to inform you that, pursuant to art. 16
ust. 1 of the Act of 30th August 2019, amending the
Act – Commercial Companies Code and certain other
laws (Journal of Laws of 2019 item 1798, Journal of
Laws 2020 item 875, the call for shares will be
addressed to shareholders five times with an interval
of not more than one month and not less than two
weeks.

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.

The Company shall make the summons available on
the Company’s website in a place dedicated to
coommunication with shareholders for a period of not
less then three years from the date of the first call.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za
pisemnym
pokwitowaniem
wydanym
akcjonariuszowi.

The submission of share documents int the Company
takes place with a written receipt issued to the
shareholder.

Moc obowiązująca akcji wydanych przez Spółkę
wygasa z dniem 1 marca 2021r.

The effective force of the shares issued by the
Company expires on 1st March, 2021.
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