Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A.

Raport bieżący 32/2014 z dnia 17 września 2014 r.
Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że 17
września 2014 r. powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 17 września 2014 r. przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian
Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W załączeniu Bank przekazuje do wiadomości
publicznej jednolity tekst statutu Banku.
Informacja o zmianach Statutu Banku zarejestrowanych na mocy ww. postanowienia Sądu
Rejonowego:
W § 29 Statutu Banku po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:
„5. W przypadku złożenia do Zarządu Banku przez akcjonariusza, wpisanego do księgi akcyjnej
wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje
się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z
1947 r. Nr 5, poz. 20). Wniosek powinien wskazywać serie i numer akcji, której dotyczy oraz
oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji. Zarząd Banku ogłosi o
zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w
wyznaczonym przez Zarząd Banku terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli
ten dokument w Banku oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem unieważnienia
dokumentu akcji przez Zarząd Banku i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona
do księgi akcyjnej. W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która
zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Banku zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie,
zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji
składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do
tego dokumentu, Zarząd Banku wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona
do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę. Te same
zasady stosuje się do odcinków zbiorowych akcji.”

W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu >>

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2) lit. b) w zw. z § 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

