Q&A dematerializacja
Na czym polega dematerializacja?
Dematerializacja akcji oznacza, że akcje nie będą już miały postaci dokumentów papierowych. Akcje i
wszystkie dane z nimi związane będą zapisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez
uprawniony podmiot zewnętrzny w formie elektronicznej. Nowe rozwiązanie można porównać do
stosowanych już od dawna przez banki zapisów na rachunkach bankowych w formie elektronicznej.
Czy dematerializacja jest obowiązkowa?
Tak. Obowiązek dematerializacji akcji dotyczy wszystkich spółek akcyjnych i został wprowadzony
Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. 1798, zmienioną Dz.U. 2020 r., poz. 875).
Czy dematerializacji można było uniknąć?
Nie, chyba, że doszło by do przekształcenia FTT np. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarząd
rozważał taką opcję, jednakże była by to operacja dużo bardziej skomplikowana i kosztowna niż
dematerializacja. Ponadto forma prawna spółki akcyjnej jest najlepiej dopasowana do struktury
właścicielskiej FTT oraz charakteru prowadzonej działalności. Zmiana formy prawnej spowodowałaby
sporo utrudnień w funkcjonowaniu spółki.
Kto będzie prowadził rejestr akcjonariuszy?
Rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony przez Dom Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku Białej
ul. Stojałowskiego 27. Dom Maklerski BDM S.A. to spółka o ugruntowanej pozycji, funkcjonująca na
rynku kapitałowym od 1993 roku. Jest podmiotem licencjonowanym, działającym na podstawie
zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego. Wyboru tego podmiotu dokonało Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2020 roku a Zarząd zawarł umowę o prowadzenie rejestru.
Czy dematerializacja oznacza, że moje akcje będą na giełdzie?
Nie. Dematerializacja oznacza jedynie, że zapis danych dotyczących akcji będzie prowadzony w formie
elektronicznej.
6. Czy dom maklerski może sprzedać moje akcje?
Nie. Dom maklerski będzie jedynie prowadził rejestr, dokonywał wpisów i wykreśleń. Dom maklerski
nie będzie prowadził operacji na akcjach.
Do kiedy mogę złożyć swoje akcje FTT?
Do 1 marca 2021 roku aby zachować ciągłość bycia akcjonariuszem FTT. Zwracamy jednak uwagę, że
jest duża liczba akcjonariuszy w związku z tym nie zalecamy czekania na ostatnią chwilę. W sprawie
umówienia terminu złożenia akcji proszę się kontaktować pod numerami telefonów 32 649 71 04,
32 649 71 31, w dni robocze, w godzinach od 8ºº do 14ºº.
Gdzie mogę złożyć akcje?

Akcje proszę składać w siedzibie FTT (32-340 Wolbrom, ul. 1 Maja 100) po wcześniejszym umówieniu
telefonicznym: 32 649 71 26, w dni robocze, w godzinach od 8ºº do 14ºº.
Co się stanie jeśli nie złożę akcji w terminie?
Akcjonariusze, którzy nie złożą akcji w terminie do 1 marca 2021 roku nie będą mogli wykonywać praw
z akcji. Oznacza to, że nie będą mogli uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz nie otrzymają
dywidendy. Jednakże w okresie 5 lat od dnia 1 marca 2021 roku nadal istnieje możliwość złożenia akcji
w FTT.
Co mam zrobić jeśli straciłem dokument akcji (zgubiłem, zniszczyłem)?
W tej sytuacji istnieje procedura odtworzenia dokumentów akcji. W tym celu należy niezwłocznie
zwrócić się do FTT za pośrednictwem numerów telefonów: 32 649 71 04, 32 649 71 31, w dni robocze,
w godzinach od 8ºº do 14ºº.
Co się stanie z dokumentami akcji złożonymi w FTT?
Złożone dokumenty akcji będą przechowywane w siedzibie FTT przy zachowaniu odpowiednich
procedur bezpieczeństwa.
Co zawiera rejestr akcjonariuszy?
1) firmę, siedzibę i adres spółki;
2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
3) datę zarejestrowania spółki i emisji akcji;
4) wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji;
5) nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo
inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na
komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej;
6) na żądanie osoby mającej interes prawny - wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną
osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz
wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub
innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na
komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych
akcji;
7) na żądanie zastawnika albo użytkownika - wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa
głosu z obciążonej akcji;
8) na żądanie akcjonariusza - wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem
rzeczowym;
9) wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte;
10) ograniczenia co do rozporządzania akcją;
11) postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki;
12) PESEL akcjonariusza.

Czy muszę ujawniać w rejestrze mój adres zamieszkania?
Nie. Akcjonariusz może podać dowolny adres do korespondencji. Wymagane jest jednak aby
akcjonariusz odbierał korespondencję pod wskazanym adresem.
Kto ponosi koszty prowadzenia rejestru akcjonariuszy?
Koszty prowadzenia rejestru ponosi FTT. Akcjonariusze mogą być zobowiązani do poniesienia opłat za
dokonanie określonych czynności. Cennik opłat zamieszczony jest na stronie internetowej (link)
Czym jest świadectwo rejestrowe?
Akcjonariusz będzie mógł wystąpić do podmiotu prowadzącego rejestr o wydanie świadectwa
rejestrowego, które będzie dokumentem imiennym potwierdzającym uprawnienia z akcji. Świadectwo
rejestrowe jest formą zaświadczenia wskazującego, że danemu akcjonariuszowi przysługują określone
uprawnienia. Świadectwo rejestrowe nie jest wymagane do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu ani
do otrzymania dywidendy. Świadectwo rejestrowe powinno być wydane niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie tygodnia od dnia złożenia wniosku. Celem uzyskania świadectwa rejestrowego
należy zwrócić się do domu maklerskiego lub FTT.
Kto będzie uprawniony do udziału w walnym zgromadzeniu?
Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na
tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Sam wpis do rejestru akcjonariuszy jest wystarczający.
Nie jest wymagane przedstawienie świadectwa rejestrowego.
Kto będzie miał dostęp do informacji zawartych w rejestrze akcjonariuszy?
Dostęp do danych zawartych w rejestrze będą mieli wyłącznie akcjonariusze i FTT. Dodatkowo, ze
względu na koniczność przetwarzania danych dostęp do rejestru będzie miał podmiot prowadzący
rejestr.
Co z ochroną danych osobowych?
Jawność danych dla spółki i akcjonariuszy oraz podmiotu prowadzącego rejestr jest zgodna z RODO,
gdyż podstawę przetwarzania danych osobowych w rejestrze stanowią art. 3283 i 3285 Ustawy z dnia
15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późniejszymi
zmianami). Może zaistnieć sytuacja, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa, FTT będzie
mieć obowiązek udostępnienia danych osobowych w odpowiedzi na zapytania organów ścigania,
organów wymiaru sprawiedliwości bądź organów wykonujących zadania z zakresu administracji
publicznej.

Gdzie znajdę szczegółowe informacje na temat dematerializacji?
Na stronie internetowej FTT są udostępnione informacje na temat dematerializacji. Ponadto każdy
akcjonariusz może zwrócić się do FTT z pytaniami za pośrednictwem numerów telefonów: 32 649 71
04, 32 649 71 31, w dni robocze, w godzinach od 8ºº do 14ºº.

