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REJESTR AKCJONARIUSZY | WYMOGI DOT. STRONY INTERNETOWEJ SPÓŁKI
Na czerwono informacje obowiązkowe Na zielono informacje nieobowiązkowe

1. O firmie (o spółce, o nas)
a. Pełna nazwa spółki z siedzibą w […]
Adres spółki
NIP [XXX-XX-XX-XXX]
REGON [XXXXXXXXX]
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS [XXXXXXXXXX] przez [sąd rejestrowy]
b. Opis działalności spółki
Oprócz tekstu tu mogą być prezentacje, filmiki, itp.
c. Misja/Wizja/Strategia
d. Harmonogram wydarzeń korporacyjnych
e. Dokumenty spółki
 statut, ostatnie zmiany i tekst jednolity statutu / umowy <link>
 uchwały <link>
 oświadczenia Zarządu <link>
 oświadczenia Rady Nadzorczej <link>
 regulamin WZA <link>
 regulamin Zarządu <link>
 regulamin Rady Nadzorczej <link>
 regulamin Komitetu Audytu <link>
 zasady dobrych praktyk <link>
f. Sprawozdania
 sprawozdanie Rady Nadzorczej <link>
 sprawozdanie Zarządu z działalności <link>
 sprawozdania finansowe <link>
 opinii biegłych rewidentów <link>
 informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej <link>
g. Struktura Organizacyjna
 Zarząd (skład, krótkie CV) <link>
 Rada Nadzorcza (skład, krótkie CV) <link>
 schemat organizacji <link>

2

2. Akcjonariat (akcjonariusze)
a. Kapitał zakładowy
 Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego (dla spółki
komandytowo-akcyjnej oraz spółki akcyjnej), wysokość kapitału
akcyjnego (dla prostej spółki akcyjnej)
 Ilość wyemitowanych akcji [ilość akcji, rodzaj akcji, serie, wartość
nominalna]
 Główni akcjonariusze
b. Dematerializacja akcji
 W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie
ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w
spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być
przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów
akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia
2021 r.”
 Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym
pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać […]
 Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami –
telefon, adres stacjonarny i mailowy
 Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce <link>
 Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce <link>
c. Rejestr akcjonariuszy
 Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru
akcjonariuszy <link>
 Regulamin Rejestru akcjonariuszy <link>
 Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez Dom Maklerski BDM SA
<www.bdm.pl/rejestr-akcjonariuszy>
d. Walne zgromadzenia
Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem
obrad, projektem uchwał
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DOM MAKLERSKI BDM | KONTAKT

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Dom Maklerski BDM S.A.
Wydział Bankowości Inwestycyjnej
Dla spółek publicznych:
Piotr Jaśniak – 32 20 81 410
e-mail: rejestr@bdm.pl

Dla spółek niepublicznych:
Jacek Sewera – 33 81 28 459
e-mail: rejestr@bdm.pl
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