WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Z uwagi na procedurę przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych prowadzoną
w związku z podjęciem w dniu 25 listopada 2019 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu Uchwały nr 4 w sprawie
przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych na podstawie art. 418 ksh, działając
na podstawie art. 418 § 2a w związku z art. 358 § 1 ksh, Zarząd Südzucker Polska SA. z siedzibą
we Wrocławiu wzywa akcjonariuszy Südzucker Polska SA., którym zostały wydane dokumenty
(odcinki zbiorowe) akcji objętych przymusowym wykupem tzn. odcinki zbiorowe akcji serii D o
numerach:
190468405 – 190468801, 192673970 – 192677012, 192859277 – 192862319, 192918064 –
192921106, 192966290 – 192972374, 193052354 – 193059197, 193404061 – 193410524,
193750572 – 193750651, 193760849 – 193761374, 193761375 – 193761900, 194077250 –
194084474, 194104972 – 194111435, 195421295 – 195422246, 196426621 – 196427352,
196431085 – 196431816, 196724768 – 196725499, 196748195 – 196748926, 196798669 –
196799400, 196931166 – 196931571, 196931572 – 196931897, 196999586 – 197000317,
198261170 - 198261526
do ich złożenia w siedzibie Südzucker Polska SA. we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6 w terminie
dwóch (2) tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Niezłożenie wskazanych powyżej
dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) zgodnie z treścią i w terminie wskazanym w niniejszym
ogłoszeniu spowoduje ich unieważnienie w trybie art. 358 kodeksu spółek handlowych.
UZASADNIENIE
W dniu 25 listopada 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Südzucker Polska
S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęło powołaną na wstępie niniejszego ogłoszenia Uchwałę nr 4
w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych na podstawie art. 418
ksh. Uchwała ta została ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 03 grudnia 2019
r., nr 233 (5872), poz. 62276. Zgodnie z art. 418 § 2a kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze
mniejszościowi, którym zostały wydane dokumenty akcji objętych przymusowym wykupem
powinni byli w terminie 1 (jeden) miesiąca od daty ogłoszenia ww. Uchwały o przymusowym
wykupie akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć je w siedzibie Südzucker Polska
S.A. we Wrocławiu, przy ul. Muchoborskiej 6. Ponieważ żaden z ww. akcjonariuszy
mniejszościowych nie złożył ww. dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w takim, 1miesięcznym terminie, to niniejsze ogłoszenie (Wezwanie) i wyznaczenie dodatkowego,
ostatecznego, 2-tygodniowego terminu do złożenia przedmiotowych dokumentów (odcinków
zbiorowych akcji) jest konieczne.
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