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W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa 
wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji naj-
później w ciągu 7 (siedmiu) dni o daty ogłoszenia niniejszego 
wezwania w siedzibie Spółki: al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz, 
aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicz-
nego.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisem-
nym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółki 
można znaleźć na www Spółki: www.emalia.com.pl

Niniejsze wezwanie jest 3 z 5.

Prezes Zarządu
Wiesław Cader

Poz. 68173. ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. 
KRS 0000022622. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
28 czerwca 2001 r. 
[BMSiG-59247/2020]

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Orbis S.A.

Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), na podsta-
wie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy 
- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy 
Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich 
dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za 
pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w War-
szawie, pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, do rąk 
dowolnego członka Zarządu lub prokurenta Spółki, w dniach 
roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 1000 
do 1600.
Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem, o którym 
mowa w powołanych przepisach. Informację o wezwaniu 
udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu 
wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Poz. 68174. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CUKIER-
NICZEGO „GRYF” SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie. 
KRS 0000018458. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CEN-
TRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
12 czerwca 2001 r. 
[BMSiG-60909/2020]

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), 
zwanej dalej jako „Ustawa”, Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Cukierniczego Gryf S.A. z siedzibą w Szczecinie zwane dalej 

jako „Spółka”, informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do 
polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji 
akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji 
zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzo-
nym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących 
dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy 
prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą 
dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz 
wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktu-
alizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po 
dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw człon-
kowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie 
zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym 
rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 
Ustawy Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Przed-
siębiorstwa Przemysłu Cukierniczego Gryf S.A do złożenia 
dokumentów akcji (świadectw depozytowych) w siedzibie 
Spółki pod adresem: ul. Władysława IV 9B, 70-651 Szcze-
cin, pokój nr 205, w dniach roboczych (od poniedziałku do 
piątku), w godzinach 900-1500, tak by mogły być przekształcone 
w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji 
w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wyda-
nym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem z pięciu 
wymaganych przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku 
o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektó-
rych innych ustaw.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie inter-
netowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację 
z akcjonariuszami.

Zarząd PPC Gryf S.A.

Poz. 68175. PEKABEX BET SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. 
KRS 0000343297. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO 
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grud-
nia 2009 r. 
[BMSiG-49800/2020]

Pekabex Bet S.A. („Spółka”) wzywa akcjonariuszy Spółki do 
złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki w celu 
ich dematerializacji.

Poz. 68176. PFEIFER & LANGEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 
w Poznaniu. KRS 0000080986. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis 
do rejestru: 6 lutego 2002 r. 
[BMSiG-65974/2020]

Spółka pod firmą Pfeifer & Langen Polska Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - 




