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Informacja o odbytym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy

W dniu 24 sierpnia 2020 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Tomasz Cygan, Ewa
Mroczek, Magdalena Nowak s.c. w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 133 lok. 43, 02-304
Warszawa (Ochota), odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Peoplefone Polska S. A., na którym podjęto następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego publiczny rejestr akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym
rejestr akcjonariuszy.
3. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
4. Podjęcie uchwały o wprowadzeniu tekstu jednolitego Statutu Spółki.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Dematerializacja akcji oraz rejestr akcjonariuszy
Akcje spółki niebędącej spółką publiczną podlegają zarejestrowaniu w rejestrze
akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do
prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Rejestr akcjonariuszy jest
prowadzony w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszonej i
zdecentralizowanej bazy danych. Niezależnie od formy rejestru akcjonariuszy
podmiot prowadzący ten rejestr prowadzi go w sposób, który zapewnia
bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych. Wybór podmiotu
prowadzącego rejestr akcjonariuszy wymaga uchwały walnego zgromadzenia.
Spółka jest obowiązana do niezwłocznego zawarcia umowy o prowadzenie rejestru
akcjonariuszy z podmiotem wybranym. Rozwiązanie przez spółkę umowy, o której
mowa w § 1, jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem zawarcia nowej umowy o
prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Rozwiązanie umowy przez podmiot prowadzący
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rejestr akcjonariuszy jest dopuszczalne jedynie z ważnych powodów, z zachowaniem
terminu wypowiedzenia nie krótszego niż trzy miesiące. Umowa o prowadzenie
rejestru akcjonariuszy stanowi podstawę do rejestrowania także praw poboru akcji
oraz, o ile statut nie stanowi inaczej, powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten
rejestr pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych spółki wobec
akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.

Rejestr akcjonariuszy zawiera:
1) firmę, siedzibę i adres spółki;
2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do
rejestru;
3) datę zarejestrowania spółki i emisji 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;
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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.
Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy dokonuje wpisu w rejestrze akcjonariuszy,
na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu,
niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania.
Jeżeli dokonanie wpisu wymaga usunięcia przeszkody, wpis powinien być dokonany
w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia. Przed wpisem w rejestrze akcjonariuszy, z
wyłączeniem przypadku, podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy powiadamia o
treści zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają być wykreślone,
zmienione lub obciążone przez wpis, chyba że wyraziła ona zgodę na wpis. Osoba
żądająca wpisu jest obowiązana przedłożyć podmiotowi prowadzącemu rejestr
akcjonariuszy dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu. Podstawę dokonania
wpisu stanowi także oświadczenie akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia
akcji albo obciążenia akcji ograniczonym prawem rzeczowym. Podmiot prowadzący
rejestr akcjonariuszy bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie
wpisu. Podmiot ten nie ma jednak obowiązku badania zgodności z prawem oraz
prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu, w tym podpisów
zbywcy akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe na akcji, chyba
że poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości. Przy dokonywaniu wpisów
do rejestru akcjonariuszy podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy uwzględnia
ograniczenia co do rozporządzania akcją. O dokonanym wpisie podmiot prowadzący
rejestr akcjonariuszy niezwłocznie powiadamia osobę żądającą wpisu oraz spółkę. W
przypadku niedokonania wpisu podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy
niezwłocznie powiadamia o tym osobę żądającą wpisu, podając przyczyny
niedokonania wpisu.
Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i każdego akcjonariusza, którzy mają
prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem
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podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy oraz mają prawo żądać wydania, w
postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy.
Na żądanie akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do
wykonywania prawa głosu z akcji podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy
wystawia imienne świadectwo rejestrowe (świadectwo rejestrowe). Świadectwo
rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być
realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy. Podmiot
prowadzący rejestr akcjonariuszy jest obowiązany wydać dokument świadectwa
rejestrowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia
zgłoszenia żądania.
Akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa rejestrowego nie mogą być
przedmiotem rozporządzeń od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności
albo zwrotu świadectwa rejestrowego wystawiającemu przed upływem terminu jego
ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby akcji w
rejestrze akcjonariuszy.

Peoplefone Polska SA.
Al. Jana Pawła II 80 lok 116
00-175 Warszawa
tel +48 222 610 100
fax +48 222 610 099

Zarząd Spółki
Janusz Sutkowski
Prezes Zarządu

KRS: 0000288840
Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 1 000 000 zł
NIP: 113-268-84-42
REGON: 141099874

90 1750 0009 0000 0000 0953 0665
BNP Paribas
Kasprzaka 10/16,
01-211 Warszawa

