Ostrzeszów, dnia 12 lipca 2018 roku

Szanowni Akcjonariusze

W imieniu Spółki DROP S.A. z siedzibą w Ostrzeszowie (zwaną dalej Spółka), pragnę poinformować, że dnia 29 czerwca 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy spółki DROP S.A. podjęło uchwałę numer 1 w sprawie przymusowego
wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, w której, na podstawie art. 418
k.s.h. zadecydowało o przymusowym wykupie 71835 (siedemdziesiąt jeden tysięcy
osiemset trzydzieści pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, należących do mniejszościowych akcjonariuszy Spółki, stanowiących łącznie 0,615 % kapitału zakładowego Spółki.
Wszystkie akcje podlegające przymusowemu wykupowi nabędzie większościowy akcjonariusz Spółki – ”DROSED” S.A., 08-110 Siedlce ul. Sokołowska 154
Oznacza to, że Państwa akcje na okaziciela podlegają przymusowemu wykupowi.
Wartość akcji zostanie określona przez biegłego rewidenta - DORADCĘ Zespół Doradców Finansowo- Księgowych Sp. z o.o., przy Al. J. Piłsudskiego 1A w Lublinie
(20-011), wybranego uchwałą numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r. Niezwłocznie po dokonaniu wyceny
akcji przez Biegłego cena wykupu za jedną akcję zostanie ogłoszona w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym (dalej w MSiG).
Uchwała o przymusowym wykupie została opublikowana w numerze 133 Monitora
Sądowego i Gospodarczego w dniu 11 lipca 2018 roku.

Zgodnie z procedurą przymusowego wykupu, jesteście Państwo zobowiązani
w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w MSiG złożyć w siedzibie Spółki (w Ostrzeszowie , Al. Wojska Polskiego 1
lub przesłać listem poleconym oświadczenie, w którym potwierdzą Państwo posiadaną przez siebie ilość akcji na okaziciela, oraz podpiszą oświadczenie o przekazaniu odcinków zbiorowych akcji (dokumentów akcji) znajdujących się w siedzibie

DROP S.A. do rozporządzenia Spółki w celu wykupu wraz z upoważnieniem dla Zarządu Spółki do rozporządzenia akcjami, jak i wskaże sposób zapłaty ceny wykupu
(przelew na wskazany rachunek bankowy).
Przypominamy, że termin do złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej kończy
się z upływem miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przesyłka musi dotrzeć do siedziby Spółki do tego dnia, dlatego dla zachowania terminu prosimy o wcześniejsze nadanie listu na poczcie.
Dla potwierdzenia Państwa danych zawartych w w/w oświadczeniu , prosimy o wpisanie Państwa nr telefonu w odpowiedniej rubryce formularza oświadczenia. Pracownik Spółki DROP S.A skontaktuje się z Państwem niezwłocznie po otrzymaniu
przesyłki w celu weryfikacji danych.
Wyżej wymieniony formularz oświadczenia, stanowi załącznik do niniejszego pisma.
W przypadku, gdy postanowią Państwo osobiście wypełnić formularz w siedzibie
Spółki, proszę obowiązkowo zabrać ze sobą następujące dokumenty:


Dowód osobisty ( lub paszport w przypadku osób stale zamieszkujących poza
granicami RP, które nie posiadają ważnych dowodów osobistych );



Aktualny odpis z KRS (gdy akcjonariuszem jest spółka prawa handlowego) wraz z
pełnomocnictwem (jeśli nie będzie to osoba statutowo uprawniona do reprezentacji);
oraz przygotować następujące dane:



Adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż wynikający z posiadanych danych;



Numer rachunku bankowego, na który ma być przelana cena za wykupione akcje;



Numer PESEL.

W ciągu kolejnego miesiąca od ostatniego dnia, w którym możliwe będzie składanie
oświadczeń, Zarząd Spółki będzie dokonywał wykupu akcji.
Cena wykupu zostanie uiszczona na wskazany przez Państwa w oświadczeniu numer rachunku bankowego.
Ponadto informuję, iż w przypadku gdy nie złożą Państwo wypełnionego formularza
oświadczenia w przewidzianym terminie, Zarząd podejmie uchwałę o unieważnieniu Pana akcji w trybie art. 358 k.s.h.

W przypadku, gdy nie będzie możliwe przekazanie ceny wykupu akcjonariuszowi,
wówczas kwota pieniężna stanowiąca cenę wykupu zostanie złożona przez Spółkę
do depozytu sądowego.
Zwracamy uwagę, że z tytułu wykupu akcji powstaje dla akcjonariusza mniejszościowego obowiązek podatkowy.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +48 668 410 555 z Małgorzatą Myszkowską

Zarząd Spółki

W załączeniu:
- formularz oświadczenia

