WEZWANIE NR 1
DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Efigence
S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000495808, NIP: 5213018541, REGON: 014988443, kapitał zakładowy: 109 180,00 zł
(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 prowadzonym przez podmiot, o którym
mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
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
aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata
ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w
spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia
dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki: Efigence S.A., ul. Wołoska
9a, 02-583 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie
dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 22 380
13 13.
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Klauzula informacyjna
dla akcjonariuszy spółki Efigence S.A. będących osobami fizycznymi
zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
Administrator danych
osobowych

Administratorem danych osobowych akcjonariuszy jest Efigence S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, 02-583
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, KRS: 0000495808, NIP: 5213018541, REGON: 014988443, kapitał zakładowy: 109 180,00 zł (dalej:
Efigence).

Dane kontaktowe
Administratora

Z Efigence można kontaktować się:
a)
pisemnie, pod adresem korespondencyjnym: Efigence S.A., ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa;
b)
pod adresem poczty elektronicznej: contact@efigence.com;
c)
telefonicznie, pod numerem telefonu: +22 380 13 13.

Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony
Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
a)
pisemnie, pod adresem korespondencyjnym: Efigence S.A., ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa (z dopiskiem:
„Inspektor Ochrony Danych”);
b)
pod adresem poczty elektronicznej: odo@efigence.com;
c)
telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 534 168 003.

Cele przetwarzania
danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Efigence w następujących celach:
a)
umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Efigence S.A. (art. 406 k.s.h., art.
6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres posiadania przez Panią/Pana statusu akcjonariusza spółki Efigence;
b)
prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą podmiotów posiadających akcje spółki Efigence – podstawą
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Efigence, w
szczególności wynikających z Kodeksu spółek handlowych, w tym m.in. realizacji prawa do zysku itp. (art. 6 ust. 1
lit. c RODO) – przez okres posiadania przez Panią/Pana statusu akcjonariusza spółki Efigence;
c)
kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją zadań związanych z obsługą pomiotów posiadających akcje
spółki Efigence (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - przez okres posiadania przez Panią/Pana statusu akcjonariusza spółki
Efigence, a w zakresie danych udostępnionych na podstawie odrębnej zgody – na podstawie Pani/Pana zgody na
przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do momentu jej cofnięcia;
d)
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Efigence
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych – przez okres uprawniający do
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku toczącego się postępowania – przez okres
trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

Podstawy prawne
przetwarzania

Okresy retencji

Odbiorcy danych
osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w szczególności następujących przypadkach: gdy taki obowiązek wynika z
przepisów obowiązującego prawa: m.in. organom państwowym, operatorom pocztowym itp.
Ponadto Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Efigence, na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.:
podmiotom z grupy kapitałowej Efigence; usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie
systemów informatycznych; usług księgowych lub kadrowo-płacowych; usług doradczych.

Przysługujące Pani/Panu
prawa związane z
przetwarzaniem danych

Prawo do wniesienia
skargi do organu
nadzorczego

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych; prawo do otrzymania kopii danych; prawo
do sprostowania (poprawienia swoich danych); prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do
przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu również prawo do wycofania
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, powinna się Pani/Pan kontaktować, wykorzystując podane powyżej dane
kontaktowe z Efigence, i poinformować z którego prawa i w jakim zakresie chce Pani/Pan skorzystać, z przysługujących praw.
Ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych (tj. Prezesem
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacje dotyczące
zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w
tym profilowania

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym do profilowania.

Informacja o wymogu lub
dobrowolności podania
danych osobowych oraz
konsekwencjach ich
niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w szczególności do korzystania przez Pana/Panią z
uprawnień/obowiązków wynikających ze statusu akcjonariusza Efigence, w tym w szczególności służy zapewnieniu lub
ułatwieniu wykonania praw akcjonariuszy

