Jarosław, dnia 18 września 2020 r. / September 18, 2020
O-I Poland S.A.
ul. Morawska 1
37-500 Jarosław
Polska / Poland
O-I Europe Sàrl
Route de Faraz 5
1302 Vufflens-la-Ville
Szwajcaria / Switzerland
Dot.: Obowiązkowej dematerializacji akcji
Re:
Obligatory shares dematerialisation
PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZA
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
FIRST REQUEST TO SUBMIT TO THE COMPANY
THE SHARE DOCUMENTS BY THE SHAREHOLDER
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
działając w imieniu spółki O-I Poland S.A. z siedzibą w Jarosławiu (dalej zwanej: „Spółką”),
na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek
Handlowych oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami („Ustawa”), niniejszym
wzywam spółkę O-I Europe Sàrl z siedzibą w Vufflens-la-Ville w Szwajcarii, jako akcjonariusza
Spółki, do niezwłocznego złożenia w Spółce wszystkich posiadanych dokumentów akcji wydanych
akcjonariuszowi przez Spółkę.
Acting on behalf of O-I Poland S.A. with its registered office in Jarosław (hereinafter referred
to as the "Company"), pursuant to Article 16, sections 1 and 2 of the Act of 30 August 2019 amending
the Act - Commercial Companies Code and certain other acts, as amended (the "Act"), I hereby
request O-I Europe Sàrl with its registered office in Vufflens-la-Ville, Switzerland, as a shareholder
of the Company, to promptly submit to the Company all share documents issued by the Company to
the shareholder.
Spółka informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy moc obowiązująca dokumentów akcji
wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym dniem moc prawną
uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
The Company hereby informs you that pursuant to Article 15 section 1 of the Act, the binding
force of the share documents issued by the Company shall expire by law on 1 March 2021. The entries
in the register of shareholders shall become effective on that date.
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Dokumenty akcji zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez
akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat począwszy
od dnia 1 marca 2021 r.
The share documents shall remain in force only to the extent that the shareholder demonstrates
to the Company that he or she is entitled to share rights for a period of five years since 1 March 2021.
***
Mając na uwadze powyższe, Spółka wzywa do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki:
ul. Morawska 1, 37-500 Jarosław, Polska.
Regarding the above, the Company requests you to submit the share documents to the registered
office of the Company: Morawska 1 Street, 37-500 Jarosław, Poland.

Z poważaniem,
Yours sincerely,
Imię i Nazwisko / Name and surname:

Magdalena Woronowicz

Stanowisko / Position:

Członek Zarządu / Board Member

Podpis / Signature:

Magdalena
Woronowicz

Digitally signed by Magdalena
Woronowicz
DN: cn=Magdalena Woronowicz,
givenName=Magdalena,
sn=Woronowicz,
serialNumber=PNOPL-76121104741,
c=PL
Date: 2020.09.18 12:07:23 +02'00'

2

