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INFORMACJA  

DLA AKCJONARIUSZY TEPRO S.A. W KOSZALINIE 

W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIZACJĄ AKCJI 

 

1.  W okresie od 01.10.2020 r. do 28.02.2021 r. akcjonariusze TEPRO S.A. 

zobowiązani są złożyć w siedzibie TEPRO S.A. (ul. Przemysłowa 5, 75-216 

Koszalin) wyłącznie oryginalne dokumenty akcji imiennych. 

 

2.  Akcje Spółki można złożyć: 

� osobiście w godzinach pracy Spółki tj. 7:00-15:00 od poniedziałku do 

piątku; 

 

bądź 

 

� przesłać przesyłką poleconą/kurierską na ww. adres TEPRO S.A. 

 

3. Złożenie dokumentów akcji zostanie pokwitowanie na piśmie. 

Pokwitowanie zostanie: 

� wydane akcjonariuszowi w chwili osobistego złożenia akcji w siedzibie 

Spółki; 

 

� przesłane listem poleconym, w przypadku złożenia dokumentów akcji 

drogą przesyłki poleconej/kurierskiej. 

 

4. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji, Spółka może wydać 

akcjonariuszowi duplikat akcji dopiero do otrzymaniu postanowienia sądu 

powszechnego stwierdzającego umorzenie dokumentu akcji.  Akcjonariusz 

zanim wystąpi do Spółki o wydanie duplikatu dokumentu akcji i przedłoży ww. 

postanowienie sądu, powinien dokonać następujących czynności: 

1) złożyć do właściwego sądu wniosek o umorzenie dokumentu akcji; Właściwym 

do rozpoznania tej sprawy jest Sąd Rejonowy w Koszalinie, I Wydział Cywilny, 

ul. Władysława Andersa 17, 75-012 Koszalin. 

2) wniosek powinien zawierać następujące informacje: 

a) wymienienie wystawcy dokumentu i jego siedziby /Zakład Techniki 

Próżniowej TEPRO S.A. z siedzibą w Koszalinie/; 

b) oznaczenie dokumentu, jego rodzaju i znamion odróżniających go od 

innych tego samego rodzaju dokumentów, wystawionych przez tego 

samego wystawcę /np. akcje imienne, seria, wartość nominalna, ilość akcji, 

wartość akcji, numery akcji, podpisy, pieczątki /; 
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3) uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu i okoliczności jego utraty 

/przedstawienie dowodu na posiadanie dokumentu akcji przed jego utratą  

i opisanie okoliczności jego utraty/ 

4) postępować zgodnie z dalszymi informacjami udzielanymi przez sąd; 

5) uzyskać prawomocne postanowienie sądu o umorzeniu zagubionego/zniszczonego 

dokumentu akcji i przedłożyć je wraz z wnioskiem o wydanie duplikatu akcji. 

 

5. Do dnia 28 lutego 2021 roku sprzedaż akcji bądź nabycie akcji w drodze 

dziedziczenia należy zgłaszać do TEPRO S.A. celem dokonania wpisów  

w księdze akcyjnej. 

 

6. Od dnia 01 marca 2021 roku sprzedaż akcji bądź ich nabycie w drodze 

dziedziczenia zgłasza się do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariusz 

TEPRO S.A. w formie elektronicznej. 

Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy TEPRO S.A. w formie 

elektronicznej od dnia 01 marca 2021 roku jest: Bank Polska Kasa Opieki Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014843) – Biuro Maklerskie Pekao 

z siedzibą w Warszawie. 

Zgłoszenia sprzedaży akcji bądź ich dziedziczenia należy dokonywać zgodnie 

zapisami Regulaminu prowadzenia rejestrów akcjonariuszy i rejestrów innych praw 

przez Biuro Maklerskie Pekao. 

� PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI AKCJI (sprzedaż, darowizna, zamiana) 

o należy złożyć wniosek do Biura Maklerskiego (punktów usług 

maklerskich) o dokonanie zmian danych w zakresie właściciela akcji. 

Najbliższy dla Spółki punkt obsługi Biura Maklerskiego, to   

 

Punkt Usług Maklerskich nr 2318, ul. Jana z Kolna 11, 75-204 

Koszalin 

 

Pozostała lista Punktów Usług Maklerskich w Polsce znajduje się na 

poniższej stronie internetowej Banku Pekao S.A. 

 

https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/pum.html  

 

o do ww. wniosku należy załączyć: 

� umowę sprzedaży/darowizny/zamiany w formie aktu notarialnego 

bądź z podpisami notarialnie poświadczonym lub podpisami 

poświadczonymi przez pracownika Biura Maklerskiego /punktu usług 

maklerskich/; 

� o ile to możliwe oświadczenie zbywcy akcji o wyrażeniu zgody na 

wpis do rejestru akcjonariuszy (oświadczenie nie jest wymagane, 

jeżeli zapis taki znajduje się w ww. umowie). 
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� DZIEDZICZENIE WŁASNOŚCI AKCJI 

o należy złożyć wniosek do Biura Maklerskiego (punktów usług 

maklerskich) o dokonanie zmian danych w zakresie właściciela akcji. 

o do ww. wniosku należy załączyć: 

� akt zgonu poprzedniego właściciela akcji; 

� postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź akt 

poświadczenia dziedziczenia; 

� w przypadku kilku spadkobierców, o ile dokonano podziału akcji, 

należy przedłożyć postanowienie sądu o podziale spadku bądź 

umowę dotyczącą podziału spadku. 

 

7.  Akcjonariusze dokonujący na swój wniosek zmian w rejestrze akcjonariuszy 

w związku ze sprzedażą akcji bądź ich dziedziczeniem nie ponoszą żadnych 

opłat. 

 

Wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy obciążają 

TEPRO S.A.  

 

8.  Zapraszamy akcjonariuszy do regularnego odwiedzania strony internetowej 

TEPRO S.A. (www. tepro.pl), gdzie w zakładce „Informacje dla 

akcjonariuszy” znajdują się bieżące informacje dla akcjonariuszy, w tym te 

dotyczące dematerializacji akcji. 

 

9.  W przypadku jakichkolwiek pytań akcjonariuszy dotyczących 

dematerializacji, prosimy kierować je do prawnika Spółki na adres poczty 

elektronicznej: prawnik@tepro.com.pl.  

 

 

 Z wyrazami szacunku 

 Zarząd TEPRO S.A. 


