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Wezwanie do złożenia dokumentów akcji 
Spółki Gdańsk Transport Company S.A. z 

siedzibą w Sopocie 
 
Zarząd spółki pod firmą Gdańsk Transport 
Company S.A. z siedzibą w Sopocie 
(„GTC”) w związku z wejściem w życie 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie 
ustawy Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1798) („Ustawa”), informuje o 
wprowadzeniu do polskiego porządku 
prawnego obowiązkowej dematerializacji 
akcji, która oznacza zastąpienie papierowej 
formy akcji zapisem elektronicznym w 
rejestrze akcjonariuszy.  
 
 
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia 
GTC podmiotem prowadzącym rejestr 
akcjonariuszy GTC jest Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 
Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.  
 
 
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc 
obowiązujących dokumentów akcji 
wydanych przez GTC wygasa z mocy prawa 
z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje 
nie będą dokumentem potwierdzającym 
status akcjonariusza, lecz wyłącznie 
dokumentem dowodowym, niezbędnym do 
aktualizacji elektronicznego rejestru 

Call to deposit the share documents of 
Gdańsk Transport Company S.A. with its 

registered seat in Sopot 
 
The Management Board of the company 
acting under the name of Gdańsk Transport 
Company S.A. with its registered seat in 
Sopot ("GTC") due to the entry into force of 
the Act of 20.08.2019 amending the Code of 
Commercial Companies and certain other 
acts (OJ/2019/1798) ("Act"), hereby informs 
on the introduction into the Polish legal 
order of the obligatory dematerialisation of 
the shares, which means the replacement of 
the paper form of the shares with an 
electronic entry into the register of 
shareholders. 
 
Pursuant to the resolution of the General 
Assembly of GTC, the entity maintaining 
GTC shareholders register is Powszechna 
Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka 
Akcyjna Oddział - Biuro Maklerskie w 
Warszawie. 
 
Under the introduced changes, the validity 
of the share documents issued by GTC 
expires by operation of law on March 1, 2021. 
After that date, the shares will not be a 
document confirming the shareholder’s 
status, but only a documentary evidence 
necessary to update the electronic register of 
shareholders. After March 1, 2026, the 
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akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 
2026 r. nastąpi utrata ochrony praw 
członkowskich przez akcjonariuszy, których 
dokumenty akcji nie zostały złożone w 
spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym 
rejestrze akcjonariuszy. 
 
W związku z powyższymi zmianami na 
podstawie art. 16 Ustawy Zarząd GTC 
wzywa Akcjonariuszy Gdańsk Transport 
Company S.A. do złożenia do dnia 
31.10.2020 r. posiadanych dokumentów 
akcji (odcinków zbiorowych akcji) w 
biurze GTC pod adresem ul. Powstańców 
Warszawy 19, 81-718 Sopot.  
 
Złożenie dokumentów akcji odbywa się za 
pisemnym potwierdzeniem wydanym 
Akcjonariuszowi. 
 
Niniejszej wezwanie zostanie opublikowane 
również na stronie internetowej GTC 
www.a1.com.pl  w zakładce  „Komunikacja z 
Akcjonariuszami”.  

protection of membership rights will be lost 
by shareholders whose share certificates 
have not been deposited with the company 
and have not been entered into the electronic 
register of shareholders. 
 
Taking above into the account and pursuant 
to Article 16 of the Act, the Management 
Board of GTC requests the Shareholders of 
Gdańsk Transport Company S.A. to 
deposit of the possessed share documents 
(collective shares) of GTC to the GTC’s 
office at 19 Powstańców Warszawy Str., 81-
718 Sopot not later than 31.10.2020. 
 
 
The submission of the share documents 
takes place against a written confirmation 
issued to the Shareholder. 
 
The hereby call will also be published on the 
GTC’s website: www.a1.com.pl in the 
"Communication with Shareholders" 
section. 

 
 

With kind regards,  

 

 

 

 

 

Torbjörn Nohrstedt  

President of the Management Board of the 

Borrower  

 

 

Bartosz Madajewski  

 Member of the Management Board of the 

Borrower 

 
Sopot, 30 września 2020 


