
    

 

 

                                                                             

 

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA 

 

Przedmiotem postępowania jest powierzenie przez Organizatorów postępowania wybranemu 
Oferentowi (dalej: „Podmiot prowadzący rejestr”), uprawnionemu na podstawie ustawy z dnia 29 
lipca 2005 toku o obrocie instrumentami finansowymi do prowadzenia rachunków papierów 
wartościowych, utworzenia i prowadzenia rejestru akcjonariuszy dla Krajowej Spółki Cukrowej 
S.A. i Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A., zgodnie z zasadami 
określonymi w Kodeksie spółek handlowych, w brzmieniu wynikającym z ustawy z dnia 30 sierpnia 
2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, 
zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

W ramach świadczonej usługi, Podmiot prowadzący rejestr zobowiązany będzie w stosunku do 
każdego z Organizatorów postępowania (dalej: „Spółka”), w szczególności do: 

1) przygotowania Spółki do przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji oraz wsparcia 
merytorycznego w trakcie tego procesu (w szczególności: opracowanie treści wezwań do 
złożenia dokumentów akcji w Spółce, pokwitowań złożenia dokumentów akcji w Spółce, 
zgód/oświadczeń  akcjonariuszy w zakresie np. danych osobowych, sposobu komunikacji, 
wykonywania zobowiązań pieniężnych w imieniu Spółki, przeprowadzenie niezbędnych 
szkoleń dla pracowników Spółki, dostarczenie stosownych instrukcji dotyczących 
funkcjonalności elektronicznego rejestru akcjonariuszy),   

2) współpracy ze Spółką w zakresie przygotowania danych niezbędnych do prawidłowego 
założenia rejestru akcjonariuszy, 

3) utworzenia rejestru akcjonariuszy, zgodnie z wymogami przepisów prawa, w szczególności 
Kodeksu spółek handlowych, 

4) prowadzenia rejestru akcjonariuszy, zgodnie z wymogami  przepisów prawa, w szczególności 
Kodeksu spółek handlowych, 

5) dokonywania przewidzianych prawem wpisów w rejestrze akcjonariuszy w związku ze zmianą 
własności akcji (w szczególności: sprzedaż, darowizna, dziedziczenie akcji), z 
uwzględnieniem, w przypadku Krajowej Spółki Cukrowej S.A., postanowień Statutu w 
zakresie zbywania akcji oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju 
rolnego w zakresie przysługującego Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa prawa 
pierwokupu i nabycia akcji Spółki,   

6) badania treści i formy dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu w rejestrze 
akcjonariuszy, 

7) informowania Spółki oraz osoby żądającej wpisu o dokonanych wpisach w rejestrze 
akcjonariuszy,  

8) wysyłania zawiadomień, o których mowa w art. 3284 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 

9) ustanawiania w ramach rejestru akcjonariuszy blokad, zastawów, itp., 

10) ujawniania zajęć praw majątkowych, 

11) wydawania świadectw rejestrowych i innych zaświadczeń, 

12) pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki względem akcjonariuszy, w 
szczególności dywidendy (o ile Statut Spółki nie stanowi inaczej), 
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13) udostępniania przeglądu rejestru akcjonariuszom i Spółce, 

14) udostępniania rejestru na wniosek Spółki/akcjonariuszy w formie elektronicznej lub 
papierowej, 

15) umożliwienia akcjonariuszom Spółki obsługi w punktach obsługi klientów, w godzinach ich 
pracy, 

16) aktualizacji danych osobowych akcjonariuszy oraz osób uprawnionych, 

17) archiwizacji dokumentów akcji Spółki, 

18) wykonywania innych czynności wymaganych od podmiotu prowadzącego rejestr przepisami 
Kodeksu spółek handlowych lub innymi przepisami prawa.  

Podmiot prowadzący rejestr zobowiązany będzie  do uwzględnienia, w ramach świadczonej 
usługi, wszelkich ewentualnych zmian stanu prawnego, w zakresie prowadzenia rejestru 
akcjonariuszy. 

Organizatorzy postępowania informują, że: 

1) Księga akcyjna Krajowej Spółki Cukrowej S.A  (dalej także: „KSC S.A.”) jest prowadzona na 
bieżąco i liczy ok. 63 tys. akcjonariuszy. Wszystkie akcje KSC S.A. są imienne. Zgodnie  
z § 15 ust. 1 Statutu Krajowej Spółki Cukrowej S.A., akcje KSC S.A. mogą być zbywane 
wyłącznie pracownikom spółki i plantatorom buraków cukrowych związanych ze spółką 
umowami kontraktacji buraków cukrowych. Do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, w zakresie 
przysługującego Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa prawa pierwokupu i nabycia akcji 
Krajowej Spółki Cukrowej S.A.  

2) Księga akcyjna Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. jest 
prowadzona na bieżąco i liczy ok. 1000 akcjonariuszy. Wszystkie akcje są imienne. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


