1. Co to jest dematerializacja akcji?
Dematerializacja akcji, wynikająca z przepisów zewnętrznych oznacza to, że od 1
marca 2021 roku posiadane przez Państwa odcinki zbiorowe akcji dotychczas
występujące w formie dokumentu papierowego utracą ważność. Nie oznacza to dla
akcjonariuszy zmiany pod kątem własności akcji. Nadal pozostają Państwo
akcjonariuszami spółki. Aby nadal mieć możliwość wykonywania praw
akcjonariusza takich jak np. pobieranie dywidendy czy głosowanie na
zgromadzeniach akcjonariuszy, konieczne będzie zwrócenie Spółce papierowych
odcinków zbiorowych akcji do dnia 28 lutego 2021 roku.
2. Dlaczego trzeba oddać odcinek zbiorowy akcji?
Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019
roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) od dnia 1 marca 2021 roku, akcje
wszystkich spółek akcyjnych w Polsce zostaną poddane dematerializacji, czyli nie
będą mogły już mieć postaci papierowej.
3. Gdzie i do kiedy oddać odcinek zbiorowy akcji?
OdcinkI zbiorowe akcji należy oddać do Punktu Obsługi Akcjonariusza w Łodzi przy
ul. Wieniawskiego 40, od środy do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 w okresie od
01 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
Pracownicy EC 4, będą mogli oddać odcinki również w lokalizacji na EC4, od środy
do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod
numerem telefonu: 42 6755387, 42 6755395, 42 6755268
4. Czy muszę osobiście zgłosić się do Spółki, żeby oddać odcinek zbiorowy?
Dokumenty akcji mogą być składane osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór
pełnomocnictwa znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Pełnomocnictwo nie
wymaga potwierdzenia przez notariusza.
5. Co zrobić, jak nie mogę znaleźć odcinka zbiorowego akcji?
W przypadku zaginięcia/zniszczenia papierowego dokumentu akcji, akcjonariusz lub
jego następca prawny, może zażądać umorzenia tego dokumentu i wydania jego
duplikatu.
● W tym celu należy złożyć w Biurze Spółki wniosek do Zarządu o umorzenie
dokumentu akcji (dostępny w Biurze Spółki oraz na stronie internetowej w
zakładce “Dla akcjonariuszy”). Można też złożyć wniosek elektronicznie na
adres: joanna.barcikowska@veolia.com, krystyna.kmin@veolia.com
●

Zarząd Spółki, na wniosek zainteresowanego akcjonariusza, zobowiązany
jest ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informację o zamiarze
umorzenia odcinka zbiorowego akcji, który uległ zniszczeniu lub utracie.
Warunek ten jest podstawą do wydania akcjonariuszowi duplikatu tego
dokumentu.

●

Koszty ogłoszenia w kwocie 328,36 zł pokrywa akcjonariusz. Składając
wniosek o wydanie duplikatu odcinka zbiorowego, akcjonariusz winien
przedstawić dowód dokonania opłaty na rachunek Spółki tj.:
05 1940 1210 0103 0810 0010 0000.
Dane do przelewu: Veolia Energia Łódź S.A.
92-550 Łódź ul. J. Andrzejewskiej 5
NIP 7280018564
Tytuł przelewu: ogłoszenie w MSiG (nazwisko akcjonariusza).

●

Po 30 dniach od daty ukazania się ogłoszenia w MSiG, Zarząd Spółki
podejmie stosowną uchwałę o umorzeniu utraconego odcinka zbiorowego
akcji oraz wystawieniu duplikatu tego dokumentu. Nowy odcinek zbiorowy
akcji zostanie wydany Akcjonariuszowi w celu jego dematerializacji.

6. W jaki sposób mogę wystąpić z wnioskiem do Spółki o umorzenie odcinka
zbiorowego akcji?
Wniosek o umorzenie odcinka zbiorowego akcji wraz z dowodem opłacenia kwoty
328,36 zł za publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można
przesłać:
- pocztą na adres siedziby Spółki Veolia Energia Łódź S.A. ul. J. Andrzejewskiej 5,
92-550 Łódź
- e-mailem na adres: joanna.barcikowska@veolia.com, krystyna.kmin@veolia.com
- złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Akcjonariusza w Łodzi przy ul. Wieniawskiego
40, od środy do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00.
7. Co to jest Rejestr Akcjonariuszy?
Rejestr Akcjonariuszy to lista akcjonariuszy Spółki Veolia Energia Łódź S.A., która
zostanie stworzona w oparciu o złożone odcinki zbiorowe akcji oraz księgę akcyjną.
Lista ta zostanie przekazana do mBank S.A. w celu utworzenia Rejestru
Akcjonariuszy. Rejestr Akcjonariuszy zastąpi dotychczasową księgę akcyjną i będzie
formalnie działał od dnia 1 marca 2021 roku.
8. Kto i od kiedy będzie prowadzić Rejestr Akcjonariuszy?
Od dnia 1 marca 2021 r. Rejestr Akcjonariuszy będzie prowadzony przez mBank
S.A.
9. Jakie informacje zostaną zawarte w Rejestrze Akcjonariuszy?
W Rejestrze Akcjonariuszy znajdą się następujące informacje:
- dla osób fizycznych: imię i nazwisko akcjonariusza, rodzaj dokumentu
tożsamości, jego numer oraz data wydania, adres / adres do korespondencji,
e-mail, nr rachunku bankowego, seria i numer akcji, rodzaj akcji, informacja o
obciążeniach akcji, uprawnienia szczególne wynikające z akcji, ograniczenia
w rozporządzaniu akcjami

-

dla osób prawnych: nazwa firmy, Regon, KRS, adres / adres do
korespondencji, e-mail, nr rachunku bankowego, seria i numer akcji, rodzaj
akcji, informacja o obciążeniach akcji, uprawnienia szczególne wynikające z
akcji, ograniczenia w rozporządzaniu akcjami

10. Jakie sprawy związane z akcjami załatwię w Spółce?
Do 28 lutego 2021 roku, w Spółce będzie można wykonać wszelkie czynności na
akcjach (dziedziczenie, darowizna, zastaw, podział pakietu akcji, sprzedaż,
umorzenie i wydanie duplikatu itp.) oraz oddać odcinek zbiorowy akcji.
Od 1 marca 2021 roku, w Spółce będzie można oddać odcinek zbiorowy akcji, a
także wykonać czynności związane z umorzeniem odcinka zbiorowego akcji i
wydaniem jego duplikatu w związku z zagubieniem/zniszczeniem, pozostałe
transakcje będą wykonywane za pośrednictwem mBanku.
11. Jakie sprawy związane z akcjami załatwię w mBanku?
Od dnia 1 marca 2021 roku wszelkie czynności na akcjach (dziedziczenie,
darowizna, zastaw, podział pakietu akcji, sprzedaż itp.) będą Państwo wykonywać za
pośrednictwem mBank S.A. Również skorzystanie z prawa pierwokupu akcji przez
akcjonariusza Veolia Energia Łódź S.A. odbywało się będzie za pośrednictwem
mBanku S.A. przy udziale Spółki. Nie będzie już możliwości załatwiania tych spraw w
Spółce.
12. Co się stanie, jeśli nie oddam odcinka zbiorowego akcji, czy dostanę
dywidendę za rok 2020?
Nie oddanie papierowego odcinka zbiorowego akcji w terminie nie pozwoli na
wypłatę dywidendy. Wypłata dywidendy będzie mogła zostać zrealizowana dopiero
po zwrocie papierowego odcinka akcji do Spółki (bez naliczania odsetek za okres,
który upłynął od terminu płatności dywidendy).
Jedynie akcjonariusze wpisani do Rejestru Akcjonariuszy będą mieli uprawnienie do
terminowego odebrania dywidendy należnej za rok 2020 i lata następne oraz będą
uprawnieni do wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki.
13. Czy wpisanie mnie do Rejestru Akcjonariuszy prowadzonego przez mBank
powoduje, że będę ponosił jakieś opłaty?
Koszty obsługi Rejestru Akcjonariuszy oraz opłaty za czynności dokonywane na
zlecenie akcjonariusza przez mBank będzie ponosiła Spółka.
14. Kto będzie przetwarzał moje dane osobowe od 1 marca 2021 r.
O dnia 1 marca 2021 roku dane osobowe akcjonariuszy będa przetwarzane przez
Spółkę oraz przez mBank S.A. w zakresie niezbędnym do obsługi akcjonariuszy i
prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.

15. Gdzie mogę uzyskać informacje na temat dematerializacji akcji, zwrotu
odcinków zbiorowych, zagubionych dokumentów akcji?
Wszelkie informacje na temat dematerializacji akcji, zasad zwrotu papierowych
odcinków zbiorowych, umorzenia zagubionych odcinków akcji można uzyskać:
- na stronie internetowej Spółki w zakładce “Informacje dla akcjonariuszy”
- w Punkcie Obsługi Akcjonariusza w Łodzi przy ul. Wieniawskiego 40 w dniach
od środy do piątku w godzinach 8.00 - 15.00
- telefonicznie pod numerem telefonu: 42 6755387, 42 6755395, 42 6755268
- e-mailem na adres:joanna.barcikowska@veolia.com, krystyna.kmin@veolia.com
16. Do kiedy są ważne akcje papierowe?
Akcjonariusz może udowodnić swoje prawa do akcji i żądać wpisania do Rejestru
Akcjonariuszy w ciągu pięciu lat od dnia wejścia w życie przepisów, tj. do dnia 28
lutego 2026 roku. Jednak brak wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy wstrzymuje wypłatę
dywidendy na rzecz akcjonariusza. Dlatego ważne jest, aby najpóźniej do 28 lutego
2021 roku zwrócić Spółce odcinek zbiorowy akcji.

