
ADM Malbork 

Announcement for shareholders: 

The Management Board of the Company under the name of "ADM Malbork" S.A. with its 

registered office in Szamotuły (KRS no.: 0000236570) ("the Company"), in connection with Art. 

16 of the Act of August 30th 2019 amending the Act - Commercial Companies Code and certain 

other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended), is calling for the first time for all 

Company shareholders to submit their share documents in order to dematerialise them. 

Share documents should be submitted at the Company's registered office, Chrobrego street 29 

(64-500 Szamotuły) on working days (Monday to Friday) from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. 

 

The Management Board of the Company under the name of "ADM Malbork" S.A. with its 

registered office in Szamotuły (KRS no.: 0000236570) ("the Company"), in connection with Art. 

16 of the Act of August 30th 2019 amending the Act - Commercial Companies Code and certain 

other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended), is calling for the second time for 

all Company shareholders to submit their share documents in order to dematerialise them. 

Share documents should be submitted at the Company's registered office, Chrobrego street 29 

(64-500 Szamotuły) on working days (Monday to Friday) from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. 

 

The Management Board of the Company under the name of "ADM Malbork" S.A. with its 

registered office in Szamotuły (KRS no.: 0000236570) ("the Company"), in connection with Art. 

16 of the Act of August 30th 2019 amending the Act - Commercial Companies Code and certain 

other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended), is calling for the third time for all 

Company shareholders to submit their share documents in order to dematerialise them. 

Share documents should be submitted at the Company's registered office, Chrobrego street 29 

(64-500 Szamotuły) on working days (Monday to Friday) from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. 

 

The Management Board of the Company under the name of "ADM Malbork" S.A. with its 

registered office in Szamotuły (KRS no.: 0000236570) ("the Company"), in connection with Art. 

16 of the Act of August 30th 2019 amending the Act - Commercial Companies Code and certain 

other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended), is calling for the fourth time for all 

Company shareholders to submit their share documents in order to dematerialise them. 

Share documents should be submitted at the Company's registered office, Chrobrego street 29 

(64-500 Szamotuły) on working days (Monday to Friday) from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. 

  

The Management Board of the Company under the name of "ADM Malbork" S.A. with its 

registered office in Szamotuły (KRS no.: 0000236570) ("the Company"), in connection with Art. 

16 of the Act of August 30th 2019 amending the Act - Commercial Companies Code and certain 

other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended), is calling for the fifth time for all 

Company shareholders to submit their share documents in order to dematerialise them. 



Share documents should be submitted at the Company's registered office, Chrobrego street 29 

(64-500 Szamotuły) on working days (Monday to Friday) from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.  

 

Plan Połączenia "ADM Malbork" S.A. oraz ADM Trading Polska sp. z o.o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://assets.adm.com/Worldwide/Europe/Poland/Plan-Po%C5%82%C4%85czenia-ADM-Malbork-S.A.-oraz-ADM-Trading-Polska-sp.-z-o.o.pdf


ADM Malbork 

OGŁOSZENIA: 

Zarząd Spółki pod firmą "ADM Malbork" S.A. z siedzibą w Szamotułach (nr KRS: 0000236570) ( 

„Spółka”) w związku z 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.), 

wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów 

akcji w celu ich dematerializacji. 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 29 (64-500 Szamotuły) w 

dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-17:00. 

 

Zarząd Spółki pod firmą "ADM Malbork" S.A. z siedzibą w Szamotułach (nr KRS: 0000236570) ( 

„Spółka”) w związku z 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.), 

wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji 

w celu ich dematerializacji. 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 29 (64-500 Szamotuły) w 

dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-17:00. 

 

Zarząd Spółki pod firmą "ADM Malbork" S.A. z siedzibą w Szamotułach (nr KRS: 0000236570) ( 

„Spółka”) w związku z 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.), 

wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów 

akcji w celu ich dematerializacji. 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 29 (64-500 Szamotuły) w 

dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-17:00. 

 

Zarząd Spółki pod firmą "ADM Malbork" S.A. z siedzibą w Szamotułach (nr KRS: 0000236570) ( 

„Spółka”) w związku z 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.),  wzywa po raz czwarty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych 

dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 29 (64-500 Szamotuły) w 

dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-17:00. 

  

Zarząd Spółki pod firmą "ADM Malbork" S.A. z siedzibą w Szamotułach (nr KRS: 0000236570) ( 

„Spółka”) w związku z 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.),  wzywa po raz piąty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych 

dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. 



Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 29 (64-500 Szamotuły) w 

dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-17:00. 

 

ADM Malbork S.A. oraz ADM Trading Polska sp. z o.o. 
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