Warszawa, dnia 14.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

Dear Sirs,

Działając w imieniu i na rzecz Domu Maklerskiego
TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Złotej
59
zarejestrowanej
w
rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego po numerem KRS 0000204776 (dalej
„Spółka”), realizując obowiązek wynikający z art.
16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie
ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.
1798), niniejszym wzywamy akcjonariuszy
Spółki do złożenia w siedzibie Spółki
dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji
w Spółce obywa się za pisemnym pokwitowaniem
wydanym akcjonariuszowi.

Acting on behalf of Dom Maklerski TMS Brokers
S.A. with its registered office in Warsaw, Złota 59
street, entered in the register of entrepreneurs kept
by the District Court for the Capital City of Warsaw
in Warsaw, 12th Commercial Division of the
National Court Register under KRS number
0000204776 (the “Company”), fulfilling the
obligation resulting from art. 16 sec. 1 of the Act of
August 30, 2019 amending the Act - Code of
Commercial Companies and certain other acts
(Journal of Laws of 2019, item 1798), we hereby
request the Company's shareholders, to submit
the share documents at the Company's
registered office. The submission of share
documents to the Company requires a written
receipt issued to the shareholder.

Niniejsze wezwane stanowi drugie wezwanie z
pięciu, które będą kierowane do akcjonariuszy
przez Spółkę zgodnie ze wskazaną powyżej
podstawą prawną (w przypadku braku uprzedniego
złożenia dokumentów).

This formal notice is the second of five that will be
addressed to the shareholders of the Company in
accordance with the legal basis indicated above (in
the absence of prior submission of documents).

The Company informs that as of March 1, 2021,
Spółka informuje, że w przypadku niezłożenia i the rights arising from the shares will cease to apply,
wpisania akcji do rejestru, od dnia 1 marca 2021 r. unless the shares are submitted and registered.
dokumenty akcji pozbawione będą mocy prawnej.
In addition, we would like to inform you that in
Ponadto, informujemy, że zgodnie z uchwałą accordance with the resolution of the Ordinary
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, General Meeting of the Company, the Company
Spółka zawarła umowę o prowadzenia rejestru concluded an agreement on keeping a register of
akcjonariuszy z Domem Maklerskim Banku shareholders with Dom Maklerski Banku Ochrony
Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Środowiska S.A. with registered office in Warsaw
(KRS: 0000048901).
(KRS: 0000048901).
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President of the Management Board

Jan Jakub Zagórski
Wiceprezes Zarządu
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