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Szanowny(a) Akcjonariuszu (ko)

|nformujemy, Że w związku z ań. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy - Kodeksu

SpÓłek Hand|owych oraz niektÓrych innych ustaw (Dz.U ' z2019 r' poz' 1798) Społka ,,PZT-
Inweste|'' S.A. zobowiązanajest dokonać demateria|izacji swoich akcji do dnia 28.02'2021r'

W ce|u wypełnienia tego obowiązku SpÓłka podpisała umowę z Domem Maklerskim

Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy u|' Marszałkowskiej 142, ktÓry będzie
prowadził Rejestr Akcjonariuszy'

Akcje w formie papierowej z dniem 01.03.2021r' stracą waŹnośc.

Prosimy akcjonariuszy,,PZT-|nweste|'' S.A. o dostarczenie osobiŚcie |ub korespondencyjnie,

do siedziby SpÓłki' oryginałÓw posiadanych Świadectw depozytowych w terminie do dnia
31.12.2020r.

Po złoŻeniu oryginału Świadectwa depozytowego otrzymają Państwo obustronnie podpisany

P rotokół złoŻenia doku mentow akci i.

Wymagane będzie rÓwnież poaanie aoresu poczty elektroniczn ej orazwyrażenie zgody na
komunikację w stosunkach ze społką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy -

Q Securities, przy wykorzystaniu poczty e|ektronicznej a ponadto wypełniehie ankiety

STATUS FATCA / STATUS CRS

Dom Mak|erski Q Securities załoŻy Państwu indywidua|ne konta i udostępni bezpłatnie

aplikację za pomocą ktÓĘ będą mog|i sprawdzić Państwo status swoich akcji, swoje dane

czy dokonac zmian, np. zmiana adresu.

Załączniki

1. Protokoł złoŻenia Świadectw depozytowych

2. Zgoda na komunikację e|ektroniczną (w stosunkach ze spÓłką i podmiotem
prowadzącym rejestr akcjonariuszy * Q Securities przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej)

3. Ankieta STATUS FATCA / STATUS CRS

4. Klauzula informacyjna o przekazywaniu danych osobowych

5. Zgoda akcjonariusza
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