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Drugie wezwanie dla akcjonariuszy do złożenia dokumentu 

akcji w związku z dematerializacją 

 

Zarząd Spółki Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

adres: Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000305178 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia  

30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1798),  

wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do zwrotu posiadanych dokumentów akcji (odcinków 

zbiorowych akcji), również tych złożonych w depozycie. Papierowa wersja odcinka zbiorowego akcji 

zostanie zastąpiona elektronicznym zapisem w systemie informatycznym tzw. rejestrze akcjonariuszy.  

Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki jest Biuro Maklerskie PEKAO S.A. z siedzibą  

w Warszawie, KRS 0000014843, wybrane Uchwałą nr 1/2020 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w 

Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie: wyboru spółki Biuro Maklerskie PEKAO S.A. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, jako podmiot prowadzący rejestr 

akcjonariuszy. 

Dokumenty akcji można składać osobiście w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Łopuszańska 38D,  

02-232 Warszawa, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 9.00 do 17.00 albo 

przesłać kurierem  na podany powyżej adres. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za 

pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi, w przypadku przesłania kurierem - zostanie 

wysłane pocztą potwierdzenie złożenia odcinka zbiorowego akcji. 

Niezwrócenie odcinka zbiorowego do dnia 1 marca 2021 r. skutkować będzie wygaśnięciem z mocy 

prawa mocy obowiązującej dokumentów akcji wydanych przez spółkę.  

Po 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie potwierdzenia 

przysługujących uprawnień z posiadanych akcji w spółce do dnia 1 marca 2026 r. 

Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 roku nastąpi utrata ochrony praw członkowskich akcjonariuszy 

Spółki, których dokumenty akcji w formie materialnej nie zostaną złożone do depozytu akcji Spółki, 



 

 

 

 

 

 

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa 

T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@aliortfi.com, W: www.aliortfi.com 

 

 

KRS: 0000350402, REGON: 142296921, NIP: 108-000-87-99 

Kapitał zakładowy: 1 859 334,40 zł w pełni opłacony 

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Biuro Maklerskie PEKAO S.A. i nie zostaną ujęte w elektronicznym rejestrze 

akcjonariuszy. 

Niniejsze Wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa. 

 


