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Informacje dla akcjonariuszy Spółki FSG S.A. 
 
Sposób reprezentacji: w przypadku zarządu jednoosobowego, spółkę reprezentuje 
jeden członek zarządu samodzielnie. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania 
oświadczeń w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających 
łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem 
 
Nazwa organu reprezentacji: Zarząd Spółki 
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 31.01.2018 
Dane adresowe: 
Poczta: Poznań 
Kod pocztowy: 61-894 
Ulica: Plac Władysława Andersa 
Miejscowość: Poznań 
Gmina: Poznań 
Powiat: Poznań 
Województwo: wielkopolskie 
 
Forma Prawna: Spółka Akcyjna 
Data powstania: 22.12.2017 
Data rozpoczęcia działalności: 22.12.2017 
Organ rejestrowy / ewidencyjny: Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Forma własności: własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności 
krajowych osób fizycznych 
 
REGON: 36937677 
NIP: 783177170 
KRS: 0000716312 
Członkowie reprezentacji: Krzysztof Trzebuniak (Prezes Zarządu) 
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Wezwania do złożenia akcji: 

 
Poznań, dnia 30 września 2020r. 
 
I wezwanie akcjonariuszy spółki FSG S.A. do złożenia posiadanych dokumentów 
akcji w celu ich dematerializacji  
 
Od:  FSG Spółka akcyjna  

Plac Władysława Andersa 3  
61-894 Poznań 
Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy  
KRS: 0000320862  
NIP: 783177170 
REGON: 36937677 
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN 
 

Do: Akcjonariusze FSG Spółka akcyjna  
 
Zarząd Spółki FSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") 
działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. O zmianie ustawy Kodeks 
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) ze zmianami, 
wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do 
złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji. Zgodnie z wprowadzonymi 
zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z 
mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem 
potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, 
niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 
1 marca 2026 r. Nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, 
których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w 
elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za 
pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. 
 
Niniejsze wezwanie jest pierwsze, spośród pięciu wymaganych przez ww. Przepis 
prawa. 
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Poznań, dnia 30 października 2020r. 
 
II wezwanie akcjonariuszy spółki FSG S.A. do złożenia posiadanych 
dokumentów akcji w celu ich dematerializacji  
 
Od:  FSG Spółka akcyjna  

Plac Władysława Andersa 3  
61-894 Poznań 
Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy  
KRS: 0000320862  
NIP: 783177170 
REGON: 36937677 
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN 
 

Do: Akcjonariusze FSG Spółka akcyjna  
 
Zarząd Spółki FSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") 
działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. O zmianie ustawy Kodeks 
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) ze zmianami, 
wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do 
złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji. Zgodnie z wprowadzonymi 
zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z 
mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem 
potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, 
niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 
1 marca 2026 r. Nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, 
których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w 
elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za 
pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. 
 
Niniejsze wezwanie jest drugie, spośród pięciu wymaganych przez ww. Przepis prawa. 
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Poznań, dnia 30 listopada 2020r. 
 
III wezwanie akcjonariuszy spółki FSG S.A. do złożenia posiadanych 
dokumentów akcji w celu ich dematerializacji  
 
Od:  FSG Spółka akcyjna  

Plac Władysława Andersa 3  
61-894 Poznań 
Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy  
KRS: 0000320862  
NIP: 783177170 
REGON: 36937677 
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN 
 

Do: Akcjonariusze FSG Spółka akcyjna  
 
Zarząd Spółki FSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") 
działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. O zmianie ustawy Kodeks 
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) ze zmianami, 
wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do 
złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji. Zgodnie z wprowadzonymi 
zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z 
mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem 
potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, 
niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 
1 marca 2026 r. Nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, 
których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w 
elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za 
pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. 
 
Niniejsze wezwanie jest trzecie, spośród pięciu wymaganych przez ww. Przepis 
prawa. 
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Poznań, dnia 30 grudnia 2020r. 
 
IV wezwanie akcjonariuszy spółki FSG S.A. do złożenia posiadanych 
dokumentów akcji w celu ich dematerializacji  
 
Od:  FSG Spółka akcyjna  

Plac Władysława Andersa 3  
61-894 Poznań 
Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy  
KRS: 0000320862  
NIP: 783177170 
REGON: 36937677 
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN 
 

Do: Akcjonariusze FSG Spółka akcyjna  
 
Zarząd Spółki FSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") 
działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. O zmianie ustawy Kodeks 
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) ze zmianami, 
wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do 
złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji. Zgodnie z wprowadzonymi 
zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z 
mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem 
potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, 
niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 
1 marca 2026 r. Nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, 
których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w 
elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za 
pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. 
 
Niniejsze wezwanie jest czwarte, spośród pięciu wymaganych przez ww. Przepis 
prawa. 
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Poznań, dnia 29 stycznia 2021r. 
 
V wezwanie akcjonariuszy spółki FSG S.A. do złożenia posiadanych 
dokumentów akcji w celu ich dematerializacji  
 
Od:  FSG Spółka akcyjna  

Plac Władysława Andersa 3  
61-894 Poznań 
Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy  
KRS: 0000320862  
NIP: 783177170 
REGON: 36937677 
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN 
 

Do: Akcjonariusze FSG Spółka akcyjna  
 
Zarząd Spółki FSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") 
działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. O zmianie ustawy Kodeks 
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) ze zmianami, 
wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do 
złożenia w siedzibie Spółki dokumentów tych akcji. Zgodnie z wprowadzonymi 
zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z 
mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem 
potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, 
niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 
1 marca 2026 r. Nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, 
których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w 
elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za 
pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. 
 
Niniejsze wezwanie jest piąte, spośród pięciu wymaganych przez ww. Przepis prawa. 
 
 
 
 

 
 
 


