REGULAMIN WYDAWANIA DOKUMENTÓW
(WZGLĘDNIE ODCINKÓW ZBIOROWYCH) AKCJI
SPÓŁKI POD FIRMĄ FAM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
przyjęty w dniu 21.02.2019 r.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FAM S.A. z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 19.02.2019 r. uchwały nr 3 w sprawie uchylenia uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie przymusowego
wykupu przez THC SPV10 sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki
należących do akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki
oraz uchwały nr 4 w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia
ceny akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, w celu
ustanowienia transparentnych oraz równych dla wszystkich Akcjonariuszy zasad wydawania
osobom uprawnionym Dokumentów Akcji (względnie Odcinków Zbiorowych Akcji), Zarząd
Spółki przyjął niniejszy Regulamin.

§1
Definicje
1.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia rozpoczynające się wielką literą oznaczają, co
następuje:
a)

Akcje – łącznie oraz każda spośród 5.821.121 (słownie: pięć milionów osiemset
dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych Spółki na okaziciela
serii D, o numerach od 897.318 do 6.718.438, o wartości nominalnej 0,29 (dwadzieścia
dziewięć groszy) każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 1.688.125,09 zł (jeden
milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i dziewięć
groszy), reprezentujących 4,93% kapitału zakładowego Spółki

b)

Akcjonariusz – osoba posiadająca prawo do co najmniej jednej Akcji w dniu
18.06.2018 r. objęta przymusowym wykupem realizowanym na podstawie Uchwały
nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu z
dnia 18.06.2018 r.

c)

Dni Powszednie – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

d)

Dokument Akcji – dokument Akcji sporządzony zgodnie z art. 328 § 1 i 2 KSH.

e)

KSH – Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1577).

f)

Odcinek Zbiorowy Akcji – dokument inkorporujący dwie lub więcej Akcji,
zawierający elementy wskazane w art. 328 § 1 i 2 KSH.
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g)

Regulamin – niniejszy regulamin wydawania Dokumentów Akcji (względnie
Odcinków Zbiorowych Akcji) w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki pod firmą FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19.02.2019
r. uchwały nr 3 w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie przymusowego wykupu przez
THC SPV10 sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki
należących do akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału
zakładowego Spółki oraz uchwały nr 4 w sprawie uchylenia uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie
wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki
podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, przyjęty w
dniu 21.02.2019 r.

h)

Spółka – spółka pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Avicenny 16, 54-611 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000065111,
REGON: 870260262, NIP: 8750002763, kapitał zakładowy w wysokości
34.246.061,43 zł, opłaconym w całości.

i)

Wniosek – wniosek, z którego treści będzie wynikać zgłoszenie roszczenia o wydanie
Akcji w postaci Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji w związku z
podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 19.02.2019 r.
uchwały nr 3 w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie przymusowego wykupu przez
THC SPV10 sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki
należących do akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału
zakładowego Spółki oraz uchwały nr 4 w sprawie uchylenia uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie
wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki
podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, sporządzony
według jednego z wzorów stanowiących Załączniki nr 1 lub 2 do Regulaminu.

§2
Przedmiot Regulaminu
1.

Regulamin określa zasady wydawania Akcjonariuszom Dokumentów Akcji lub Odcinków
Zbiorowych Akcji w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki z dnia 19.02.2019 r. uchwały nr 3 w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie przymusowego wykupu
przez THC SPV10 sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki
należących do akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego
Spółki oraz uchwały nr 4 w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia
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wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu
spółek handlowych, a w szczególności:
a)

treść Wniosku o wydanie Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji;

b)

sposób komunikacji Akcjonariusza ze Spółką w związku z wydaniem Dokumentu
Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji;

c)

podejmowane przez Zarząd Spółki czynności związane z realizacją Wniosku;

d)

terminy realizacji Wniosku przez Zarząd Spółki;

e)

zasady wydawania Dokumentów Akcji lub Odcinków Zbiorowych Akcji na rzecz
Akcjonariuszy.

2.

Wszelkie wątpliwości mogące pojawiać się w związku z wydawaniem na rzecz
Akcjonariuszy Dokumentów Akcji lub Odcinków Zbiorowych Akcji, a także przy
stosowaniu Regulaminu, będą rozstrzygane przez Zarząd Spółki indywidualnie z
poszanowaniem wszelkich praw Akcjonariuszy oraz zgodnie z dyrektywą równego
traktowania wszystkich Akcjonariuszy pozostających w takich samych okolicznościach.

3.

Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Spółki, na podstawie art. 14 pkt 14.2 statutu
Spółki.

§3
Składanie Wniosków oraz ich weryfikacja przez Spółkę
1.

Akcje zostaną wydawane Akcjonariuszom w postaci Dokumentu Akcji lub Odcinka
Zbiorowego Akcji, na podstawie Wniosku złożonego do Spółki zgodnie z Regulaminem, po
uprzedniej weryfikacji kompletności oraz poprawności danych zawartych we Wniosku
przez Spółkę.

2.

Wniosek powinien zostać złożony w siedzibie Spółki pod adresem: FAM S.A.,
ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław:

3.

a)

osobiście przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną, zaś w przypadku innych
podmiotów niż osoby fizyczne – poprzez osoby uprawnione do reprezentacji tego
Akcjonariusza;

b)

przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo w takim przypadku powinno zostać
sporządzone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie
aktu notarialnego;

c)

za pośrednictwem listu poleconego lub pocztą kurierską, w formie pisemnej z
podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego (w przypadku
przesłania Wniosku w ten sposób przez pełnomocnika wymagane jest załączenie
pełnomocnictwa określonego w pkt. b powyżej).

Akcjonariusze będący osobami innymi niż osoby fizyczne składając Wniosek powinny
każdorazowo dołączyć do niego dokumenty potwierdzające umocowanie osób
podpisujących odpowiednie dokumenty związane z wydaniem Dokumentu Akcji lub
Odcinka Zbiorowego Akcji do reprezentacji tego Akcjonariusza.
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4.

Wraz z Wnioskiem, Akcjonariusz powinien przedłożyć Spółce wszelkie dokumenty, z
których wynikać będzie jego uprawnienie do konkretnych Akcji. Dokumenty, o których
mowa w zdaniu poprzednim, powinny zostać przedłożone Spółce w oryginałach albo
kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5.

Zarówno Wniosek, jak i wszystkie dokumenty przedkładane razem z nim wobec Spółki,
powinny zostać sporządzone w języku polskim. Jeżeli którykolwiek z dokumentów
przedkładanych Spółce razem z Wnioskiem został sporządzony w języku obcym, wymagane
jest przedstawienie go wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

6.

Wniosek powinien zawierać dane identyfikujące Akcjonariusza, w szczególności imię i
nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub firmę w przypadku osoby innej niż osoba
fizyczna, adres zamieszkania/ adres siedziby oraz ilość Akcji.

7.

W przypadku niezgodności danych identyfikujących konkretnego Akcjonariusza zawartych
we Wniosku oraz danymi posiadanymi przez Spółkę, Spółka zastrzega sobie prawo podjęcia
wszelkich, proporcjonalnych do celu, działań zmierzających do weryfikacji uprawnienia
osoby składającej Wniosek do wskazanych w nim Akcji. W szczególności zaś Spółka będzie
mogła w takim przypadku zwrócić się do osoby składającej Wniosek (przy wykorzystaniu
środków zapewniających najdalej idącą ochronę interesów wszystkich Akcjonariuszy) o
przedstawienie dodatkowych informacji lub wyjaśnień potwierdzających uprawnienie tej
osoby do konkretnych Akcji. Do przedstawienia wobec Spółki dodatkowych informacji lub
wyjaśnień, o których mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio postanowienia
zawarte w ust. 2 – 5 powyżej.

8.

W przypadku, gdy Wniosek nie zawiera danych identyfikujących Akcjonariusza zgodnych
z danymi posiadanymi przez Spółkę, zaś osoba składająca Wniosek nie przedstawiła
samodzielnie ani na wniosek Spółki dodatkowych informacji lub wyjaśnień niezbędnych do
potwierdzenia jej uprawnienia do konkretnych Akcji, Zarząd Spółki podejmie w formie
uchwały decyzję o odmowie realizacji takiego Wniosku. Podjęcie przez Zarząd Spółki
decyzji określonej w zdaniu poprzednim nie wyłącza możliwości ponownego złożenia przez
tę samą osobę Wniosku zawierającego dodatkowe dokumenty, potwierdzające jej status
Akcjonariusza.

9.

Każdy Wniosek zostanie rozpoznany przez Spółkę w terminie tygodnia od dnia jego
doręczenia Spółce. W przypadku wystąpienia przez Spółkę do osoby składającej Wniosek o
przedstawienie dodatkowych informacji lub wyjaśnień zgodnie z ust. 7 powyżej, termin na
rozpatrzenie Wniosku zaczyna swój bieg od dnia doręczenia Spółce (na jej prośbę)
ostatniego dokumentu koniecznego dla potwierdzenia uprawnienia tej osoby do konkretnych
Akcji.

10.

Po pozytywnym rozpoznaniu Wniosku, Spółka poinformuje Akcjonariusza o dacie, od
której możliwe będzie dokonanie odbioru Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji
w sposób wskazany w § 4 poniżej. Wskazana Akcjonariuszowi przez Spółkę
najwcześniejsza data odbioru Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji, o której
mowa w zdaniu poprzednim, przypadać będzie nie później niż w ostatnim dniu
tygodniowego terminu właściwego na rozpoznanie Wniosku, określonego zgodnie z ust. 9
powyżej.
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§4
Wydawanie Akcji
1.

Dokumenty Akcji i Odcinki Zbiorowe Akcji będą wydawane Akcjonariuszom w siedzibie
Spółki pod adresem: FAM S.A., ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław, pok. Sala
Konferencyjna, w Dni Powszednie w godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 8:00 do godz.
16:00.

2.

Wydanie Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji może nastąpić na rzecz
Akcjonariusza działającego osobiście, poprzez przedstawicieli prawnych lub organy
uprawnione do jego reprezentacji.

3.

Wydanie Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji następuje:
a)

w przypadku osób fizycznych – po okazaniu dowodu tożsamości, zaś w przypadku
przedstawicieli ustawowych dodatkowo oryginału lub poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania tej osoby fizycznej;

b)

w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – po okazaniu dowodu tożsamości
osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza oraz złożeniu
dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby lub osób, którym Akcje mają
zostać wydane, do reprezentowania Akcjonariusza, w szczególności odpisu z
właściwego rejestru (odbiór wydawanych Akcji następuje według zasad reprezentacji
Akcjonariusza).

4.

Dokument Akcji lub Odcinek Zbiorowy Akcji może zostać wydany pełnomocnikowi
Akcjonariusza. Pełnomocnictwo do odbioru Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego
Akcji powinno zostać sporządzone w formie pisemnej z podpisem notarialnie
poświadczonym lub w formie aktu notarialnego.

5.

Do dokumentów przedkładanych wobec Spółki w związku z odbiorem Dokumentu Akcji
lub Odcinka Zbiorowego Akcji, postanowienie zawarte w § 3 ust. 5 powyżej stosuje się
odpowiednio.

6.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu Dokumentami Akcji lub Odcinkami
Zbiorowymi Akcji wydanie Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji jest
uzależnione od uprzedniego złożenia w Spółce Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego
Akcji unieważnionego w związku z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z
dnia 01.08.2018 r. nr 148/2018 (5536) pozycja 33726, chyba że taki Dokument Akcji lub
Odcinek Zbiorowy Akcji został wcześniej złożony w Spółce w związku z realizacją uchwał
nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r.

7.

Wydanie Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji jest uwarunkowane złożeniem
zgodnych ze stanem rzeczywistym oświadczeń we wniosku o wydanie Dokumentu Akcji
lub Odcinka Zbiorowego Akcji.

8.

Wydanie Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji potwierdzone zostanie
odpowiednim protokołem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
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9.

Dokumenty Akcji oraz Odcinki Zbiorowe Akcji niewydane Akcjonariuszom w terminie 14
dni od daty wskazanej w powiadomieniu określonym w § 3 ust. 10 powyżej, zostaną
zdeponowane w bankowej skrytce depozytowej pozostającej w wyłącznej dyspozycji
Spółki. Akcjonariusz będzie mógł odebrać zdeponowane Dokumenty Akcji oraz Odcinki
Zbiorowe Akcji, o których mowa w zdaniu poprzednim, po ponownym złożeniu Wniosku.
W takim przypadku postanowienia zawarte w § 3 i 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

§5
Postanowienia końcowe
1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.02.2019 r. oraz jest stosowany do czasu wydania
wszystkich Akcji uprawnionym Akcjonariuszom.

2.

Następujące załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część:

3.

1)

Wzór Wniosku dla osób fizycznych;

2)

Wzór Wniosku dla podmiotów innych niż osoby fizyczne;

3)

Wzór protokołu dotyczącego odbioru Dokumentu Akcji/Odcinka Zbiorowego Akcji.

Regulamin wraz z załącznikami zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki w
zakładce „Relacje Inwestorskie” / „Dokumenty spółki”.

Strona 6 z 12

Załącznik nr 1 do Regulaminu
[miejscowość i data]

[imię i nazwisko Akcjonariusza]
[adres Akcjonariusza]
[PESEL]
[adres e-mail Akcjonariusza]

Zarząd spółki FAM S.A.
ul. Avicenny 16
54-611 Wrocław

Działając w imieniu własnym wnoszę o wydanie dokumentu akcji / odcinka zbiorowego akcji*
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Avicenny 16, 54-611
Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS: 0000065111, REGON: 870260262, NIP: 8750002763, kapitał zakładowy w
wysokości 34.246.061,43 zł, opłacony w całości (dalej jako „Spółka”), w związku z podjęciem
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19.02.2019 r. uchwały nr 3 w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie przymusowego wykupu przez THC SPV10
sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki należących do akcjonariuszy
reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 4 w sprawie
uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w
sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających
wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
Oświadczam, że przysługuje mi prawo z [liczba akcji] akcji zwykłych na okaziciela serii [seria
akcji].
Oświadczam, iż zwróciłem/ zwróciłam cenę przymusowego wykupu otrzymaną w związku z
realizacją uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018
r. lub zawarłem/ zawarłam porozumienie zwalniające mnie z obowiązku jej zwrotu. *
Oświadczam, iż nie otrzymałem/ otrzymałam w związku z realizacją uchwał nr 3 i 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. ceny przymusowego
wykupu. *

[podpis Akcjonariusza]
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Załączniki:
1.

[ewentualne dokumenty potwierdzające uprawnienia akcjonariusza w przypadku, gdy nie
wynikają one z danych posiadanych przez Spółkę]

2.

[ewentualne dokumenty potwierdzające zwrot ceny przymusowego wykupu/ zawarcie
porozumienia]

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
[miejscowość i data]
[firma Akcjonariusza]
[adres siedziby Akcjonariusza]
[nr KRS, NIP, REGON]
[wysokość kapitału zakładowego Akcjonariusza]
[adres e-mail Akcjonariusza]
Zarząd spółki FAM S.A.
ul. Avicenny 16
54-611 Wrocław
Działając w imieniu [firma Akcjonariusza] wnoszę / wnosimy* o wydanie dokumentu akcji /
odcinka zbiorowego akcji* spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Avicenny 16, 54-611 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000065111, REGON: 870260262, NIP:
8750002763, kapitał zakładowy w wysokości 34.246.061,43 zł, opłacony w całości (dalej jako
„Spółka”), w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19.02.2019 r. uchwały nr 3 w sprawie uchylenia
uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie
przymusowego wykupu przez THC SPV10 sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych
akcji Spółki należących do akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału
zakładowego Spółki oraz uchwały nr 4 w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie wyboru biegłego celem
sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418
Kodeksu spółek handlowych.
Oświadczam, że [firma Akcjonariusza] przysługuje prawo z [liczba akcji] akcji zwykłych na
okaziciela serii [seria akcji].
Oświadczam, iż zwróciliśmy cenę przymusowego wykupu otrzymaną w związku z realizacją
uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. lub
zawarliśmy porozumienie zwalniające nas z obowiązku jej zwrotu. *
Oświadczam, iż nie otrzymaliśmy w związku z realizacją uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. ceny przymusowego wykupu. *

[Podpis osoby/osób reprezentujących Akcjonariusza]
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Załączniki:
1.

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS dotycząca
Akcjonariusza według stanu na dzień złożenia wniosku / [inne dokumenty potwierdzające
reprezentację Akcjonariusza]*

2.

[ewentualne dokumenty potwierdzające uprawnienia akcjonariusza]

3.

[ewentualne dokumenty potwierdzające zwrot ceny przymusowego wykupu/ zawarcie
porozumienia]

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do Regulaminu
………………………………………
PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY DOKUMENTU / ODCINKA
ZBIOROWEGO* AKCJI
Dane Akcji:
Nazwa:

FAM Spółka Akcyjna

Liczba:

…………………….

Rodzaj i seria:

Akcje zwykłe na okaziciela serii …………

Wartość nominalna: ……………………..
Numery:

………… / od ………… do …………*

Dane Akcjonariusza:
Imię i nazwisko/Firma:
Adres:
PESEL/nr KRS*:

……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

Dokument
akcji
/
odcinek
zbiorowy
akcji*
został
wydany
w
dniu
……………………………………... w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki pod firmą FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19.02.2019 r. uchwały
nr 3 w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
18.06.2018 r. w sprawie przymusowego wykupu przez THC SPV10 sp. z o.o. w trybie art. 418
Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki należących do akcjonariuszy reprezentujących łącznie
mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 4 w sprawie uchylenia uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie wyboru biegłego
celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art.
418 Kodeksu spółek handlowych, po zgłoszeniu przez akcjonariusza wniosku o wydanie akcji,
doręczonego spółce FAM S.A. w dniu ……………………………………… .
Wydanie nastąpiło do rąk akcjonariusza / osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji
akcjonariusza,
tj.
…………………………………………………,
…………………………………………………..
/
pełnomocnika
akcjonariusza,
tj.
………………………………………
na
podstawie
pełnomocnictwa
z
dnia
……………………………………… *.
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla wydającego
i odbierającego.
Załączniki:
1) kopia wydanego dokumentu opatrzona pokwitowaniem odbioru;
2) dokument potwierdzający uprawnienie osoby lub osób, którym wydano dokument, do
reprezentacji akcjonariusza*;
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3) pełnomocnictwo udzielone przez akcjonariusza osobie, której wydano dokument, wraz z
dokumentem potwierdzającym uprawnienie osoby lub osób, które udzieliły pełnomocnictwa,
do reprezentowania akcjonariusza w dacie udzielenia pełnomocnictwa*.
*niepotrzebne skreślić

Ze strony Wydającego (FAM S.A.):

Ze
strony Odbierającego
(Akcjonariusza):
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