
 

 

Nowy Tomyśl, dnia 2020-08-21 

 

        

 

W imieniu Suszarniczej Spółki „OGRODNIK” S.A. z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. 

Kolejowa 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000046547 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

IX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 2 800 500,00 zł – opłacony w całości, NIP 

788-13-23-303 (zwanej dalej Spółką) przesyłam następujące informacje: 

 

1. Wykonując wynikający z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy 

Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 r., poz. 1798, Dz.U. 

z 2020 r., poz. 875) obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z 

podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, 

wybranym przez walne zgromadzenie uchwałą Nr 10/2020 XXIV Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu 

prowadzącego rejestr akcjonariuszy Suszarniczej Spółki „OGRODNIK” S.A. w dniu 

18.08.2020 r. Spółka zawarła umowę z Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro 

Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z 

siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w 

Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 8960005673 (zwanym dalej 

Biurem Maklerskim). 

 

2. Spółka zobowiązana jest przekazać Biuru Maklerskiemu listę akcjonariuszy Spółki 

zawierającą informacje: 

1) firmę, siedzibę i adres spółki; 

2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru; 

3) datę zarejestrowania spółki i i emisji poszczególnych serii akcji; 

4) wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z 

akcji; 

5) nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego 

zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty 

elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w 

stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej; 

6) na żądanie osoby mającej interes prawny - wpis o przejściu akcji lub praw 

zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa 

rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub 

użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do 

doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na 

komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr 



 

akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii 

i numerów nabytych albo obciążonych akcji; 

7) na żądanie zastawnika albo użytkownika - wpis, że przysługuje mu prawo 

wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji; 

8) na żądanie akcjonariusza - wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym 

prawem rzeczowym; 

9) wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte; 

10) ograniczenia co do rozporządzania akcją; 

11) postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki. 

 

3. Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na komunikację Biura Maklerskiego z Panią/Panem pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie, proszę o wypełnienie i podpisanie załączonego formularza 

i złożenie go lub przesłanie do siedziby Spółki w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 27. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

 

 

Załącznik:  

Formularz zgody Akcjonariusza na udostępnienie Biuru Maklerskiemu numeru telefonu 

kontaktowego oraz na kontakt przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub telefonu. 



 

Załącznik nr 4 do Umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy 

Zgoda Akcjonariusza na udostępnienie Biuru Maklerskiemu1 numeru telefonu 

kontaktowego oraz na kontakt przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub telefonu 

Ja niżej podpisany, 

………………………………………………………………………… 
(akcjonariusz Spółkii) 

 legitymujący się numerem PESEL: ……………………………..,  wyrażam zgodę na: 

1) udostępnienie przez Spółkę2 podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy 

(„Rejestr”), tj. Santander Biuro Maklerskie następującego numeru telefonu kontaktowego 

w celach związanych z prowadzeniem Rejestru:  

 

…………………………………………………………... 
Nr telefonu akcjonariusza 

oraz na kontaktowanie się ze mną przez podmiot prowadzący Rejestr przy wykorzystaniu 

tego numeru telefonu we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem Rejestru; 

 

2) komunikowanie się ze mną przez Spółkę i przez  Santander Biuro Maklerskie przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej kierowanej na następujący adres e-mail:  

 

…………………………………………………………... 
Adres e-mail 

we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem Rejestru. 

Powyższa zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  

          

..…………………………… 
Podpis akcjonariusza 

 

 

 

                                                             
1 Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska 

S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. 
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 
8960005673; 

 
2 Suszarnicza Spółka „OGRODNIK” S.A. z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 27, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046547 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 2 800 500,00 zł – opłacony w całości, NIP 

788-13-23-303. 



 

 
 

                                                             


