
Wrocław, dnia 30 grudnia 2020 roku 
 

Akcjonariusze 
InsERT SA 

       
WEZWANIE  

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE 
 

Zarząd InsERT SA (dalej także jako „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z 
dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r. poz. 1798), dalej jako „Ustawa o zmianie KSH”, 
wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji Spółki. 

Złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki należy dokonać osobiście w terminie  
14 (czternastu) dni od daty otrzymania niniejszego wezwania w biurze Zarządu Spółki:  
ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław, w godzinach od 9:00 do 15:00.  

Potwierdzeniem złożenia dokumentów akcji w Spółce będzie pisemne pokwitowanie wydane 
przez Spółkę Akcjonariuszowi. 

Zgodnie z art. 3281 Kodeksu spółek handlowych akcje spółki niebędącej spółką publiczną 
podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, 
który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest 
uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Rejestr akcjonariuszy jest 
prowadzony w postaci elektronicznej. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy 
wymaga uchwały walnego zgromadzenia.  

W dniu 15 września 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą Nr 15 
dokonało wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, wybierając  
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA jako podmiot uprawniony do prowadzenia 
rejestru akcjonariuszy Spółki. W dniu 11.09.2020 r. roku Spółka podpisała z ww. podmiotem 
umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki. 

Zarząd Spółki informuje, że: 
1) niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem dokonanym na podstawie art. 16 ust. 3 

Ustawy o zmianie KSH; 
2) niniejsze wezwanie będzie opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem: 

https://www.insert.com.pl/o_firmie/dla_akcjonariuszy.html przez okres 3 lat od daty 
pierwszego wezwania; 

3) moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych dotychczas przez Spółkę, wygasa z mocy 
prawa z dniem 1 marca 2021 roku; z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w 
rejestrze akcjonariuszy Spółki prowadzonym przez Dom Maklerski Banku Ochrony 
Środowiska SA. 


