
 

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI  

Działając za Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055443, posiadającą 

numer REGON 014936653 oraz numer NIP 526-83-68, o kapitale zakładowym w wysokości 87.200.000 

złotych, opłaconym w całości (dalej jako „Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 

1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych 

innych ustaw wzywamy akcjonariusza Spółki, tj. Allianz SE z siedzibą w Monachium, Republika 

Federalna Niemiec (dalej jako „Allianz SE”) do złożenia Spółce dokumentów akcji (odcinka zbiorowego 

akcji) Spółki obejmujących 30.540 zwykłych imiennych akcji serii „B” od numeru 1 do numeru 30540, o 

wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych, reprezentujących łącznie 30.540.000 (trzydzieści 

milionów pięćset czterdzieści tysięcy) złotych w kapitale zakładowym Spółki, które to akcje stanowią 

własność Allianz SE. 

 

 

SECOND REQUEST FOR SUBMITTING DOCUMENTS OF SHARES 

Acting for and on behalf of Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna, 

with its registered seat in Warsaw, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, entered into the 

register of entrepreneurs of National Court Register held by the District Court for the capital city of 

Warsaw in Warsaw, XIIIth Commercial Division of National Court Register under KRS number 

0000055443, having REGON number 014936653 and NIP number (tax identification number) 526-83-

68, with entirely paid up share capital amounting to 87,200,000 zlotys (hereinafter the “Company”), in 

order to fulfil the legal duty arising from the article 16 clause 1 of the act of 30th August 2019 on amending 

the act – Polish Commercial Companies Code and certain other acts, we hereby request the Company’s 

shareholder, that is Allianz SE with its registered seat in Munich, Federal Republic of Germany 

(hereinafter “Allianz SE”) to submit to the Company documents of Company’s shares (certificate of 

shares) of 30,540 “B” series ordinary registered shares from no. 1 to no. 30540, of the nominal value 

amounting to 1,000 (one thousand) zlotys each share, representing in total 30,540,000 (thirty million five 

hundred forty thousand) zlotys in the Company’s share capital, all these shares being the property of 

Allianz SE. 

 

Za Spółkę/ 

On behalf of the Company 

 

……………………………… 

Zbigniew Świątek 

Prezes Zarządu/President of the Management 

Board 

 

……………………………… 

Grzegorz Zubrzycki 

Wiceprezes Zarządu/Vice-President of the 

Management Board 

 


		2020-09-29T12:55:16+0200


		2020-09-29T14:32:14+0200




