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MM Prime Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych Spółka Akcyjna

Warszawa, dnia 26 stycznia 2O2L

r.

MM Prime TFlS.A.
Ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa

P!ĄTE WEZWANIE Do zWRoTU DoKUMENTU AKCI! W zWlĄzKU z DEMATERIALIZACJĄ
AKcJt sPoŁKl MM PRIME TFl s.A.
Szanowni Poństwo,

W imieniu MM Prime Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w
ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa, zarejestrowanej

W

Warszawie,

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000405370 (,,Spółka'ł), w związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, o której mowa W
ustawĺe z dnia 30 sierpnia 2oL9 r. o zmianie ustawy
(,,Ustawa Zmieniająca"|,

w

-

szczególności art. 16 ust.

Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

L

Ustawy Zmieniającej, zwracamy się do Państwa jako

Akcjonariusza Spółki z prośbą wynikającą z powyższych przepisów o złożenie w Spółce dokumentów akcji (odcinka
zbiorowego) w terminie do 28 lutego 2021 roku.

Uprzejmie prosimy o odesłanie odcinka zbiorowego oraz wypełnionych i podpisanych dokumentów, które
były załączone do pierwszego wezwania. Po otrzymanĺu dokumentów przez Spółkę zostanie wysłany do Państwa
protokół złożeniadokumentów akcji.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie
prowadzony przez dom maklerski Q Securĺties S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnla 24
września2020 roku.

Jednocześnieinformujemy, iŻ zgodnie z wyżej wskazanymi przepisami otrzymają Państwo pięć wezwań do
złożeniadokumentów akcji w odstępie nie dłuższymniż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie

-

niezależnie od tego

czy dokumenty akcji (odcinek zborowy) zostały przez Państwa zwrócone czy nie. Wezwania będą następowały w

sposób właściwydla zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, tj. za pośrednictwem listów
poleconych lub za pośrednictwemkorespondencji e-mail

-

jeślíwyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie

zawiadomień o zwołanĺuWalnych Zgromadzeń Akcjonariuszy za pośrednictwemkorespondencji e-mail i wskazali
Państwo adres poczty elektronicznej do otrzymywania zawiadomień.

MM Prime Towaľzystlr/o Funduszy lnwestycyjnych s.A. I Warszawa 02-690' u|' Bokserska 66, NIP L0B00LI637' REGON 145923175, kapitał
zakładowy 687.270,60 PLN, zarejestrowana \,v Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRs 0000405370
www.mmprĺmetfi.pl |E-mail: info@mmpľimetfi.pl I tel. +4B 2233L2800 | fax +4B 22 468B9L8
|

|

O

MM Prime Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych Spółka Akcyjna

Wezwania do zwrotu dokumentóW akcji zamieszczane będą również na stronie Www.mmprimetfi.pl W
zakładce,, Relacje lnwestorskie"'

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę Wygasa z mocy prawa z dniem L marca 2o2I
roku. Po dniu 1 marca 2021 roku wobec spółki uważa sle za akcionariusza tvlko te osobe, która iest wpisana do

reiestru akcionariuszv. Stąd ponawiamy naszą prośbę o niezwłoczne odesłanie odcinka zbiorowego akcji.
Ewentualne pytania
akcionariusze@mmprimetfi.pl.

z

Państwa strony prosimy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres:
pod numerem telefonu: +48 22 331 28 00, lub pocztą na adres: MM Prime TFl s.A.,

ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa.

Z poważaniem,

?,ůb,ľýfu

ę

Piotr Krysztofczyk

Monika Pogorzelska

Prezes 7arządu

Członek Zarządu
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