
Wrocław, dnia 30 grudnia 2020 roku 
 
 
 

AKCJONARIUSZE 
Wrocławskiego Towarzystwa Sportowego S.A. 

 
WEZWANIE AKCJONARIUSZY 

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI NIEZDEMATERIALIZOWANYCH 
 
WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu 
przy ul. Paderewskiego 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabryczna 
Wydział VI Gospodarczy pod nr KRS 0000092365 w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie 
ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1798) wzywa 
akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu dokonania ich dematerializacji.  
 
Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Ignacego Paderewskiego 35. 
 
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. 
 
Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez przepisy prawa. 
 
Jednocześnie informuję, że na stronie https://wts.pl została uruchomiona zakładka z ogłoszeniami akcjonariuszy, 
w której będą na bieżąco zamieszczane informacje i ogłoszenia dla akcjonariuszy  oraz w celu komunikowania się 
z akcjonariuszami. 
 
 

 
 

……………………………. 
Andrzej Rusko  

Prezes Zarządu Spółki 
 
Otrzymują: 
Akcjonariusze na wskazane adresy poczty elektronicznej lub listem poleconym. 
a/a 

https://wts.pl/


Wrocław, dnia …….. 2020 roku 
 
 

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ 
Wrocławskiego Towarzystwa Sportowego S.A. 

 
ZAPROSZENIE 

NA POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ 
Przewodniczący Rady Nadzorczej „Wrocławskiego Towarzystwa Sportowego” Spółka Akcyjna z siedzibą 
we Wrocławiu przy ul. Paderewskiego 35, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego 
dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy pod nr KRS 0000092365, niniejszym zwołuje posiedzenie Rady 
Nadzorczej na dzień …….. 2020 roku, na godzinę ……. przy ul. Świdnickiej 18-20 Vp. z następującym porządkiem 
obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. 
2. Ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres 1.11.2018r.-

31.10.2019r. oraz podjęcie uchwały oceniającej sprawozdania wraz z wnioskiem o przeznaczeniu zysku 
strat. 

3. Zaopiniowanie uchwał w sprawie udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania 
przez nich obowiązków za okres 1.11.2018r.-31.10.2019r. 

4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie obrad. 

 
 
 

……………………………. 
Krystyna Kloc 

Przewodnicząca 
Rady Nadzorczej Spółki 

 
Otrzymują: 
Członkowie Rady Nadzorczej 
a/a 


