
 

 

  

Szanowni Akcjonariusze 

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 

 

Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A (dalej: Spółka) informuje, 

że od dnia 1 marca 2021 r. zacznie obowiązywać zasada, zgodnie z którą akcje przysługujące 

akcjonariuszom we wszystkich spółkach akcyjnych zostaną pozbawione formy tradycyjnego 

dokumentu i przyjmą nową zdematerializowaną formę. Powyższa zmiana nastąpi również 

w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. Wspomniana dematerializacja polega 

na  zastąpieniu papierowej wersji dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) zapisem 

elektronicznym w systemie informatycznym, w ramach rejestru akcjonariuszy. 

Oznacza to, że z datą 1 marca 2021 r. odpowiednikiem dokumentu akcji staną się zapisy 

w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez profesjonalny podmiot zewnętrzny za pomocą 

systemu informatycznego. W celu wypełnienia powyższego obowiązku Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy w dniu 28 sierpnia 2020 r. dokonało wyboru mBank S.A. z siedzibą 

w Warszawie, wpisaną do KRS pod numerem: 000025237 do prowadzenia rejestru 

akcjonariuszy. 
 

Informujemy, że po wprowadzeniu danych do rejestru akcjonariuszy Akcjonariusz będzie 

dysponował nadal taką samą liczbę akcji, o tej samej wartości nominalnej, co dotychczas. 

Akcjonariusz będzie mógł także wykonywać te same uprawnienia wynikające z akcji, takie jak 

w szczególności prawo do uczestniczenia i głosowania na walnym zgromadzeniu, prawo 

do dywidendy i inne prawa o charakterze korporacyjnym i majątkowym, wynikające z przepisów 

prawa. 

 

Jedyną co do zasady różnicą będzie brak możliwości dysponowania papierowym dokumentem 

akcji przez akcjonariusza.  

Jeżeli jednak akcjonariusz zechce potwierdzić swoje uprawnienia do akcji (np. w celu wzięcia 

udziału w walnym zgromadzeniu, bądź wykazania stanu majątku bankowi lub innej instytucji 

finansowej) na wniosek akcjonariusza podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wyda 

dokument – tzw. imienne świadectwo rejestrowe, w którym potwierdzi m.in. liczbę akcji 

przysługujących akcjonariuszowi i ich wartość nominalną. Dokument ten będzie wskazywał 

cel wystawienia świadectwa oraz termin jego ważności: termin ten będzie istotny, gdyż na czas 

ważności świadectwa (ale tylko na ten czas) obowiązywał będzie zakaz zbycia akcji. Zakaz ten 

nie obejmuje jednak umów wyłącznie zobowiązujących, warunkowych, przedwstępnych. Jeżeli 

akcjonariusz zechce wykazać prawo do akcji w celu ich sprzedaży, darowizny czy ustanowienia 

zabezpieczenia (zastawu, zastawu rejestrowego) kredytu lub pożyczki, na jego żądanie podmiot 

prowadzący rejestr akcjonariuszy wyda w formie pisemnej lub elektronicznej aktualną 

informację z rejestru akcjonariuszy. 

 

W celu doprowadzenia do dematerializacji akcji i zapewnienia, że od 1 marca 2021 r. 

Akcjonariusze Spółki zostaną ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy wraz ze wskazaniem 

przysługujących im akcji, konieczne będzie złożenie przez nich dokumentów akcji 

(odcinków zbiorowych) oraz podanie danych akcjonariusza w formularzu, które będą 

potrzebne dla rejestracji.  



 

 

Podkreślić należy, że złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) jest konieczne dla 

ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy, gdyż nie będzie dopuszczalne dokonanie wpisu w tym 

rejestrze „z urzędu” na podstawie danych zawartych w księdze akcyjnej. Wraz ze złożeniem 

dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) akcjonariusz uzyska pisemne potwierdzenie 

złożenia dokumentu.  

Stosowne Informacje ukażą się także na stronie internetowej Spółki, w zakładce 

„Dla akcjonariuszy” oraz w ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  

 

W praktyce, aby zapewnić sprawność wpisów w rejestrze akcjonariuszy najlepiej będzie złożyć 

dokumenty akcji do dnia 29 stycznia 2021 r. 

 

Z powyższych względów dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) istniejące w dniu 1 marca 

2021 r., w tym dniu utracą moc prawną, a nowe dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) nie będą 

wydawane. Jednocześnie od dnia 1 marca 2021 r. moc prawną będą posiadać zapisy w rejestrze 

akcjonariuszy. Rejestr ten zastąpi księgę akcyjną prowadzoną do tego czasu przez Górnośląskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.  

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn akcjonariusz nie złoży dokumentów akcji (odcinków 

zbiorowych) przed dniem 1 marca 2021 r., nie pozbawi go to praw do akcji i możliwości 

wpisania akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy. Dokumenty nadal będą mogły być składane 

w Spółce, a spółka niezwłocznie przekaże informacje o akcjonariuszu i liczbie jego akcji 

podmiotowi prowadzącemu rejestr.  

Moc dowodowa dokumentów akcji wygaśnie dopiero z dniem 1 marca  2026 r. Złożenie 

dokumentów już w 2020 r. jest jednak istotne, gdyż do czasu ujawnienia w rejestrze 

akcjonariuszy nie będzie możliwe wykonywanie uprawnień z akcji (w tym uzyskanie 

dywidendy). 

Zbycie akcji (sprzedaż, darowizna) będzie możliwe. Nadal będzie obowiązywała procedura 

przewidująca ewentualne prawo pierwokupu akcji Spółki przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa, w razie istnienia podstaw przewidzianych ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. 

o kształtowaniu ustroju rolnego (nie dotyczy ono zbycia, w tym darowizny, na rzecz osoby 

bliskiej, tj. zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, 

małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbów). Zbycie następować 

będzie na podstawie stosownej umowy, która ze względów praktycznych powinna być zawarta 

przynajmniej w formie pisemnej. Skutek nabycia akcji nastąpi dopiero z momentem wpisu 

do rejestru akcjonariuszy. 

Ponadto, w przypadku objęcia akcji wpis do rejestru akcjonariuszy może nastąpić po wpisie 

do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego. Odpowiada to obowiązującemu przed 

1 stycznia 2021 r. zakazowi wydawania dokumentów akcji przed rejestracją (art. 322 KSH) 

oraz koresponduje z przewidzianym w art. 16 KSH zakazem rozporządzania akcjami 

niezarejestrowanymi przez sąd rejestrowy. 

Uwaga: zbycie akcji przed 1 marca 2021 r. wymaga wydania dokumentu akcji (art. 339 KSH.) 

i zgłoszenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej (art. 341 KSH.). Wówczas w celu 

dematerializacji nabywca powinien złożyć w Spółce dokument akcji (odcinek zbiorowy). 

 

 

 

 



 

Dokumenty akcji można składać w siedzibie spółki (40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19) 

w dni robocze w godzinach od 9:00 do 13:00 lub listownie (bezpiecznymi przesyłkami 

poleconymi lub kurierskimi). Dokumenty będą odbierane na parterze. W związku 

z zagrożeniem epidemicznym przypominamy o obowiązkowym zakrywaniu ust oraz nosa 

oraz dezynfekcji rąk. 

Prosimy także o posiadanie aktualnego dowodu tożsamości. 

 

Przypominamy, że w Spółce należy złożyć: 

➢ Oryginał/odcinka zbiorowego akcji. 

➢ Wypełniony wniosek o wpis do rejestru akcjonariuszy. 

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą dostępne pod adresem strony internetowej:  

https://www.gpw.katowice.pl/informacje-dla-akcjonariuszy1.php 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach od 9:00 – 12:00 

pod nr telefonu (32) 60 38 639, (32) 60 38 708 lub pod adresem e-mail: akcje@gpw.katowice.pl 

 

Podstawa prawna: 

- obowiązujące od 1 marca 2021 r. przepisy art. 3281 – art. 32815 Kodeksu spółek handlowych 

(„KSH.”), 

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798).  

- ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875). 

 

 


