
1 / 2 
 

 

  

Gdynia, dnia 19 października 2020 r. 

 

Do: 

Akcjonariusze Falcon V Systems Spółki Akcyjnej  

 

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI ORAZ WARRANTÓW 

SUBSKRYPCYJNYCH W CELU ICH DEMATERIALIZACJI 

Zarząd spółki pod firmą Falcon V Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”) na podstawie 

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 oraz posiadaczy warrantów 

subskrypcyjnych zamiennych na akcje do złożenia posiadanych dokumentów akcji oraz warrantów 

subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych 

odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi / posiadaczowi warrantu. Dokumenty 

akcji/warrantów należy składać w siedzibie Spółki w Gdyni, pod adresem ul. Krzemowa 6, 81-577 Gdynia, w 

dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest drugim z 

pięciu wezwań, z których każde kolejne zostanie wysłane nie wcześniej niż dwa tygodnie po dokonaniu 

poprzedniego wezwania. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu 

wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.  

 

Bartosz Kajut 

Prezes Zarządu 

Arkadiusz Rozmysłowicz 

Członek Zarządu 

 

 

(English language version on the next page)  
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Gdynia, 19 October 2020 

 

To:  

Shareholders of Falcon V Systems Spółka Akcyjna 

 

SECOND CALL TO SUBMIT SHARE DOCUMENTS AND SUBSCRIPTION WARRANTS FOR THEIR 

DEMATERIALIZATION 

The Management Board of the company under the name Falcon V Systems Spółka Akcyjna with its 

registered office in Gdynia (hereinafter the "Company") pursuant to art. 16 of the Act of August 30, 2019 

amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 

1798), calls on all shareholders of the Company and holders of subscription warrants convertible to shares to 

submit their share documents and subscriptions warrants in order to dematerialize them. Submission of share 

documents and subscription warrants will take place against a written receipt issued to the shareholder / 

warrant holder. Share / warrant documents should be submitted to the Company's seat in Gdynia, at 

ul. Krzemowa 6, 81-577 Gdynia, on working days (Monday to Friday) from 9.00 to 15.00. This call is the 

second out of five calls, each of which will be sent no earlier than two weeks after the prior call. Information 

about the call is also available on the Company's website in a place dedicated to communication with 

shareholders. 

 

Bartosz Kajut 

Prezes Zarządu 

Arkadiusz Rozmysłowicz 

Członek Zarządu 

 

 


