
 

 

 

        Mysłowice, 23.11.2020 

Egis Road Operation SA 

15 Avenue du Centre 

CS 20538 Guyancourt 

78286 Saint-Quentin-en-Yvelines CEDEX 

France 

 

 

 

Trzecie wezwanie do złożenia 

dokumentów akcji                                        

VIA4 S.A. 

z siedzibą w Mysłowicach 

 

 

 

Zarząd VIA4 S.A. z siedzibą w 

Mysłowicach ("Spółka") na podstawie z 

art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 

roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U.2019.1798) wzywa 

wszystkich akcjonariuszy Spółki do 

niezwłocznego złożenia posiadanych 

dokumentów akcji w celu ich 

dematerializacji. Jednocześnie Spółka 

wskazuje, iż zgodnie z regulacjami ww. 

Ustawy moc obowiązująca dokumentów 

akcji wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. 

 

 

 

Dokumenty akcji należy składać w 

siedzibie Spółki, tj. ul. Piaskowa 20, 41-

404 Mysłowice, w dniach roboczych (od 

poniedziałku do piątku) w godzinach 

8.30-16.30. Zgodnie z regulacjami ww. 

 

Third call for the submission of                    

share documents 

of  VIA4 S.A.   

with its registered office in Mysłowice 

 

 

The Management Board of VIA4 S.A. 

with its registered office in Mysłowice 

("the Company"), pursuant to Article 16 

of the Act of 30 August 2019 amending 

the Commercial Companies Code and 

certain other acts (Journal of Laws 2019, 

item 1798), hereby calls on all the 

Company's shareholders to promptly 

submit share documents for their 

dematerialization. At the same time, the 

Company indicates that in accordance 

with the provisions of the above 

mentioned Act, the binding force of the 

share documents expires on 1 March 

2021. 

 

Share documents shall be submitted at 

the Company's registered office, i.e. ul. 

Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice, Poland, 

on working days (Monday to Friday) 

from 8.30 AM to 4.30 PM. Following the 



 

 

 

Ustawy sposób złożenia akcji nie 

wyklucza możliwości ich przesłania przez 

akcjonariusza za pośrednictwem listów 

poleconych lub pocztą kurierską.  

 

 

Złożenie dokumentu akcji odbędzie się 

za pisemnym pokwitowaniem wydanym 

akcjonariuszowi. 

provisions of the above mentioned Act, 

the manner of submitting the shares 

does not exclude the possibility for the 

shareholder to send them by registered 

mail or by courier service. 

 

The share documents are to be 

submitted against a written receipt 

issued to the shareholder. 

 
 
 
 
 
 
 

_________________ 

Henri Skiba 

Prezes Zarządu 

President of the Management Board  

_________________ 

Mieczysław Skołożyński 

Wiceprezes Zarządu 

Vice-President of the Management Board   
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