
CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 

THE FOURTH CALL TO SUBMIT SHARE DOCUMENTS 

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) zarząd spółki British-American 

Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Augustowie, adres: ul. Tytoniowa 16, 16 – 300 Augustów, wpisanej do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 24358, NIP 8460002329, BDO 1388, z kapitałem 

zakładowym 67 286 660,00 zł (całkowicie opłaconym) (dalej jako „Spółka”), wzywa wszystkich 

Akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku dokumentów (odcinków 

zbiorowych) poniższych akcji w celu ich dematerializacji oraz zarejestrowaniu akcji w rejestrze 

akcjonariuszy: 

Acting on the basis of Article 16 sec. 1 of the Act of 30 August 2019 amending the Act - Commercial Companies Code 

and certain other acts (Journals od Laws of 2019, item 1798) the management board of British-American Tobacco 

Polska S.A. in Augustów, address: ul. Tytoniowa 16, 16 – 300 Augustów, entered in the National Court Register by Sąd 

Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego under number KRS 24358, tax 

identification number (NIP) 8460002329, BDO 11171, share capital 67,286,660.00 zł (wholly covered) (hereinafter the 

“Company”), calls on the Company's Shareholders to submit no later than 31 January 2021 certificates (collective 

certificates) of the following shares for its dematerialization and keeping a register of shareholders: 

1. Serii A (I emisji) w liczbie 346 104 / A Series (1st issue) in the number of 346,104; 

2. Serii A (II emisji) w liczbie 191 650 / A  Series (2nd issue) in the number of 191,650; 

3. Serii A (III emisji) w liczbie 193 663  / A Series (3rd issue)  in the number of 193,663; 

4. Serii A (IV emisji) w liczbie 156 945 / A Series (4th issue) in the number of  156,945; 

5. Serii B w liczbie 314 640 / B Series in the number of 314,640; 

6. Serii C w liczbie 335 615 / C Series in the number of 335,615; 

7. Serii D w liczbie 52 440 / D Series in the number of 52,440;  

8. Serii E w liczbie 1 /E Series in the number of 1; 

9. Serii F w liczbie 122 040 / F Series in the number of 122,040; 

10. Serii G w liczbie 2 292 780 / G series in the number of 2,292,780; 

11. Serii H w liczbie 2 612 482 / H Series in the number of 2,612,482;  

12. Serii I w liczbie 110 306 / I Series in the number of 110,306. 

Dokumenty (odcinki zbiorowe) akcji powinny zostać złożone w siedzibie Spółki (ul. Tytoniowej 16, 16 – 

300 Augustów) w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 (albo 

wysłane na ten adres). 

The certificates (collective certificates) of shares should be submitted to the Company’s address ul. Tytoniowa 16, 16 – 

300 Augustów on business days from Monday to Friday, between 8:00 to 16:00 (or sent to). 

 

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym 

Akcjonariuszowi. 

The submission of share certyficates will be subject to a written receipt issued to the Shareholder. 

 

Jest to czwarte z pięciu wezwań wymaganych na podstawie powyższych przepisów. 

This call is the first out of five required by the abovementioned law provision. 

 

Wezwania będą dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. 

The calls will be made with an interval of not more than a month and not less than 2 weeks, 

 

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 

2021 roku. 

The validity of share documents issued by the Company shall expire by law on 1 March 2021. 

 


