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Kraków, dnia 29 grudnia 2020 roku/Krakow December 29st 2020  
  

 
WEZWANIE  

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W 
SPÓŁCE 

A CALL FOR THE SUBMISSION OF 
SHARE CERTIFICATES TO THE 

COMPANY 

  

Działając w imieniu i na rzecz spółki pod 
firmą FORUM Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Krakowie, przy ul. Zabłocie 
25/20, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 
Krakowie, XI Wydział  Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego wpisanej 
pod numerem KRS: 0000264440, REGON: 
120297174, NIP: 6772278460, o kapitale 
zakładowym 1.000.000 PLN w całości 
opłaconym (dalej: „Spółka”), niniejszym 
wzywa się wszystkich Akcjonariuszy Spółki 
do złożenia dokumentów akcji w siedzibie 
Spółki.  

Acting for and on behalf of FORUM 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
Spółka Akcyjna (joint-stock company) with 
its registered office in Krakow, address: ul. 
Zabłocie 25/20, 30-701 Krakow, Poland, 
entered into the registry of entrepreneurs of 
the National Court Registry, kept by the 
District Court for Krakow-Śródmieście in 
Krakow, XI Commercial Division of the 
National Court Registry, under the registry 
KRS number 0000264440, REGON: 
120297174, NIP (TIN): 6772278460, with 
fully paid share capital in the amount of 
1,000,000.00 PLN (hereinafter: the 
“Company”), we hereby call all the 
Company’s Shareholders to submit their 
share certificates to the Company, in its 
office.  

Dokumenty należy złożyć:  The aforementioned documents are to 
submitted: 

− w siedzibie Spółki pod adresem: ul. 
Zabłocie 25/20;  

− in the Company’s office, under the 
address: Zabłocie Street 25/20; 

− w terminie do dnia 28 lutego 2021 roku - 
w dni robocze, w godz. 9-17.  

− no later than February 28th 2021 – during 
business days, between 9 a.m. and 5 p.m. 

Wezwanie dokonywane jest w trybie art. 16 
ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku 
o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
handlowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2019 poz. 1798).  

This call is being made pursuant to article 
16 paragraph 1 of Act amending the act – 
Commercial Companies Code and other 
acts of August 30th 2019 (Journal of Laws of 
2019, item 1798). 

Jednocześnie informujemy, iż począwszy 
od 1 marca 2021 roku za akcjonariusza 
Spółki uważa się wyłącznie osobę, która 
jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.  

Concurrently we inform, that, beginning on 
March 1st 2021, only persons entered into 
the registry of shareholders can be 
considered the Company’s shareholders. 

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem piątym 
i ostatnim. 

This call is the fifth out of five (the final call). 


