
XTG Green Energy Spółka Akcyjna
Ulica Tyniecka 5 a
52-407 Wrocław

Wrocław, dnĺa 14-L0-2020 r

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki XTG Green Energy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tyniecka 5a, 52-407 Wrocław,

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

We Wrocławiu, Vl Wydzĺał Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRs 0000858574, NlP: 8943158351 (,,Spółka") na podstawíe art. L6 ust' 1 i 2 ustawy z dnĺa 30 sierpnia

2oL9 r. o zmianie ustawy _ Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798)

(,,Ustawa"), Wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego złożenia

posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki we Wrocławiu, tj. przy ul. Tynieckiej 5a 52-407

Wrocław w dniach roboczych (od poniedziałku do pĺątku) w godzinach 9:00 - 15:00, w celu dokonania

odpowĺednich wpisów w rejestrze akcjonariuszy Spółkiw związku z dematerializacją dokumentów akcji

Spółkĺ.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, w przypadku niezłożenia dokumentów akcji w Spółce, moc

obowiązująca wydanych dokumentów akcji Wygasa z mocy prawa z dnĺem wskazanym w Ustawie, a

wobec Spółki za akcjonariusza będzĺe się uważało tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru

akcjonariuszy Spółki. Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie sĺę odbywało za pisemnym

pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. Nĺniejsze

Wezwanĺe jest drugie spośród pięciu Wymaganych przepĺsami prawa.

Ponadto, w ĺmieniu Spółki informuję również, iż informacja o niniejszym Wezwaniu została

udostępniona na stronie internetowej Spółki: http://green.xtg.p|/relacie inwestorskie/' w miejscu

wydzielonym na kom unikację z a kcjona riuszam i'

Z wyrazami szacunku,

sylwester Kuśnierczyk ( n;* wNd
Prezes Zarzqdu XTG Green nergy S.A.

XTG Green Energy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tyniecka 5A,52-407 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Vl Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRs 0000858574; NlP 8943158351;

wysokość kapitału zakładowego wynosi 100 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.


