Kraków, dnia 8 maja 2017 r.
Ogłoszenie
kierowane
w Krakowie S.A.

do

byłych

akcjonariuszy

Destylerni

"POLMOS"

Destylernia "Polmos" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie sp.k.
w likwidacji (dalej jako „Spółka”) - dawniej Destylernia "POLMOS" w Krakowie S.A. - wzywa
wszystkich byłych akcjonariuszy Destylerni "POLMOS" w Krakowie S.A. do zgłaszania się do
siedziby Spółki, po wypłatę należności („wypłatę odszkodowania”) z tytułu nieuczestniczenia w
przekształconej Spółce.
Przypominamy, że w grudniu 2015 r. Zarząd Destylerni "POLMOS" w Krakowie S.A. przyjął plan
przekształcenia Destylerni "POLMOS" w Krakowie S.A. w spółkę komandytową, przy czym plan
przekształcenia został zbadany przez wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy biegłego rewidenta,
który w swojej opinii w styczniu 2016 r. stwierdził, że plan przekształcenia jest poprawny i rzetelny.
W marcu 2016 r. podjęto uchwałę o przekształceniu spółki Destylernia „POLMOS” w Krakowie
S.A. w spółkę Destylernia „Polmos” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie sp.k., o
czym Spółka informowała, zgodnie z przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych przepisami
prawa, w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 24/2016 (4909) poz.
2476).
Wartość bilansowa jednej akcji Spółki przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym
sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 9 grudnia 2015 r. wynosiła 0,1688 zł. Jednak w
uznaniu wkładu akcjonariuszy w rozwój i budowę wartości Spółki przekształcanej oraz z uwagi na
fakt, że wartość rynkowa akcji Spółki przekształcanej była wyższa niż ich wartość bilansowa,
Spółka postanowiła, iż kwota, która zostanie wypłacona na rzecz akcjonariuszy zostanie
podwyższona do kwoty 0,50 zł za akcje. Od należnej kwoty zostanie potrącony zryczałtowany
podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%.
W związku z powyższym, Spółka wzywa byłych akcjonariuszy przekształconej spółki do
zgłaszania się po wypłatę należności („odszkodowań”) za posiadane akcje.
Każda uprawniona osoba jest proszona o kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 12 411 48 43,
501 079 856, 506 184 413 lub mailowy na adres e-mail: akcje@polmos.krakow.pl, celem
umówienia terminu wizyty w siedzibie Spółki. Umowy (wzór umowy na stronie internetowej
www.polmos.krakow.pl) będą sporządzane w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Fabrycznej 13,
a wypłaty należności („odszkodowań”) zostaną przekazane na konto osobiste w terminie 7 dni lub
wypłacone gotówką.
Wypłaty będą prowadzone wyłącznie podczas ustalonych wcześniej terminów.

Jednocześnie informujemy, że na umówione spotkanie każda uprawniona osoba winna się stawić
z:
1. ważnym dokumentem tożsamości,
2. odcinkiem zbiorowym akcji dawnej spółki Destylernia "POLMOS" w Krakowie S.A.,
3. numerem konta bankowego, w przypadku dyspozycji przekazania należności przelewem,
4. w przypadku osób nie mogących stawić się osobiście – pełnomocnictwem
upoważniającym do dokonania wszelkich czynności w imieniu i na rzecz akcjonariusza
(wzór pełnomocnictwa na stronie internetowej www.pomos.krakow.pl),
5. w przypadku akcjonariuszy niewpisanych do Księgi akcyjnej – z dokumentem
potwierdzającym prawo do akcji. Dokumentem takim są w szczególności:
o w przypadku spadku – oryginał prawomocnego postanowienia sądu w przedmiocie
stwierdzenia nabycia praw do spadku (zaopatrzony w adnotację sądu o prawomocności
orzeczenia) lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez
notariusza,
o w przypadku dokonania działu spadku – oryginał umowy o dział spadku lub kopia
umowy poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź prawomocne
orzeczenie sądu w przedmiocie działu spadku (zaopatrzone w adnotację sądu o
prawomocności orzeczenia);
o w przypadku darowizny/sprzedaży - oryginał umowy darowizny/sprzedaży lub kopia
umowy poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Z poważaniem,
Maciej Meyer
Likwidator
Destylernia "Polmos" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Krakowie sp.k. w likwidacji
ul. Fabryczna 13, 31-553 Kraków

