Warszawa, dnia / Varsovie, le 27/10/2020

DRUGIE ZAWIADOMIENIE
AKCJONARIUSZA

DEUXIEME AVIS
À UN ACTIONNAIRE

Zarząd spółki Bonduelle Polska Spółka
Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul.
Puławska 303, 02-785 Warszawa, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000227543 (zwanej dalej
„Spółką”),

Le Directoire de Bonduelle Polska Spółka
Akcyjna, ayant le siège social à Varsovie, a
l’adresse: ul. Puławska 303, 02-785 Varsovie,
immatriculée au registre commercial du
registre judiciaire national tenu par le tribunal
de district de la ville capitale de Varsovie, 13e
section commerciale du registre judiciaire
national, sous le numéro KRS 0000227543 (ciaprès dénommée la “Société”),

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia
2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm),

en vertu de l'article 16 de la loi du 30 août 2019
modifiant le Code des sociétés commerciales
et certaines autres lois (Journal officiel de
2019, texte 1798 tel que modifié),

wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia
posiadanych dokumentów akcji w celu ich
dematerializacji.

fait appel à l'actionnaire de la Société de
remettre les documents relatifs aux actions
détenues afin de les dématérialiser.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za
pisemnym
pokwitowaniem
wydanym
akcjonariuszowi.

La présentation des documents relatifs aux
actions est faite contre un accusé de réception
écrit délivré à l'actionnaire.

Dokumenty akcji należy składać osobiście w
siedzibie Spółki, przy ul. Puławskiej 303, 02785 Warszawa, w dniach roboczych (od
poniedziałku do piątku), w godzinach 8:0016:00 lub za pomocą przesyłek nadanych
pocztą kurierską na wskazany powyżej adres
siedziby Spółki

Les documents relatifs aux actions doivent être
remis en personne au siège social de la
société, à l’adresse: ul. Puławska 303, 02-785
Varsovie, les jours ouvrables (du lundi au
vendredi), de 8h00 à 16h00, ou par courrier à
l'adresse du siège social de la société indiquée
ci-dessus.
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