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Pierwsze Wezwanie Akcjonariuszy Esaliens TFI S.A. do złożenia dokumentów
akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy –
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”) wzywa
akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji
(odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji.
W dniu 1 marca 2021 r. nastąpi obowiązkowa dematerializacja akcji, oznaczająca proces
przejścia od akcji w formie materialnej (papierowej) do formy elektronicznej. Dokumenty
akcji stracą swoją dotychczasową, papierową formę i zostaną zamienione na zapis cyfrowy.
Dokumenty akcji zachowają moc dowodową w zakresie wykazania uprawnień akcjonariusza
względem spółki tylko do dnia 1 marca 2026 r.
W związku z powyższym, dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie przy
ul. Bielańska 12 (00-085). Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za
pisemnym pokwitowaniem.
Akcjonariusze, których dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) na dzień niniejszego wezwania są
przechowywane w depozycie instrumentów rynku niepublicznego prowadzonym na rzecz
Spółki przez Trigon Dom Maklerski S.A., mogą dokonać potwierdzenia złożenia akcji
elektronicznie lub osobiście w siedzibie spółki, zgodnie z instrukcją dostarczoną
indywidualnie każdemu Akcjonariuszowi.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 16 Ustawy, Spółka zobowiązana jest wezwać
akcjonariuszy pięciokrotnie, a niniejsze wezwanie jest pierwszym z wymaganych pięciu.
Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych
niż dwa tygodnie.
Wszystkie informację o wezwaniu udostępniane są na stronie internetowej Spółki w miejscu
wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od
pierwszego wezwania.

W przypadku pytań prosimy Akcjonariuszy o kontakt z:

Esaliens TFI S.A. - telefonicznie na nr tel.: +48 22 337 66 00 lub pocztą elektroniczną:
corporate@esaliens.pl, lub

Trigon Dom Maklerski S.A., podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki - poprzez Call
Center tel.: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 123 748 748 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w
dni robocze w godz. 10:00 – 16:00, pocztą elektroniczną: nonpublic@trigon.pl.
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