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Announcement for shareholders of Perma 

– Fix Medical Spółka Akcyjna requesting 

them to submit share documents, 

subscription warrants, utility certificates, 

founder's certificates and other titles to 

the income or division of the company's 

assets 

Wezwanie akcjonariuszy spółki Perma – 

Fix Medical Spółka Akcyjna do złożenia 

dokumentów akcji, warrantów 

subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, 

świadectw założycielskich i innych 

tytułów uczestnictwa w dochodach lub 

podziale majątku spółki 

The Management Board of Perma – Fix 

Medical Spółka Akcyjna, with its registered 

office in Wrocław, at Skarbowców street 

23a/Building B2, entered into the 

entrepreneurs register held by the District 

Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI 

Commercial Division of the National Court 

Register, under the KRS number: 0000392945 

(hereinafter the „Company”), hereby in 

relation to art. 16 and 22 of Act of 30 August 

2019 r. concerning change of Commercial 

Companies Code and other acts (Journal of 

Laws 2019 item 1798 as amended), requests 

all shareholders of the Company to submit 

their share documents, subscription warrants, 

utility certificates, founder's certificates and 

other titles to the income or division of the 

company's assets with the Company in order 

to complete the process of dematerialisation. 

Zarząd spółki Perma – Fix Medical Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul 

Skarbowców 23a /Budynek B2, 

zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla 

Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI 

Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 

0000392945 (zwanej dalej „Spółką”), 

w związku z art. 16 i 22 Ustawy z dnia 30 

sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks 

spółek handlowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.), 

wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do 

złożenia posiadanych dokumentów akcji, 

warrantów subskrypcyjnych, świadectw 

użytkowych, świadectw założycielskich i 

innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub 

podziale majątku Spółki w celu ich 

dematerializacji. 

Documents should be submitted at the 

registered address of the Company, i.e. 

Skarbowców street 23a/Building B2, 53-025 

Wrocław, on business days from Monday to 

Friday between 9:00-16:00. 

Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki 

tj. ul. Skarbowców 23a /Budynek B2, 53-025 

Wrocław, w dniach roboczych od poniedziałku 

do piątku w godzinach 9:00-16:00. 

The submission of documents with the 

Company is subject to written confirmation 

issued to the shareholder. 

Shareholders, that submit documents with the 

Company via post, or courier, will receive a 

written confirmation of submission, which will 

be sent to the correspondence address 

indicated by the shareholder. 

The Company requests shareholders 

Złożenie dokumentów w Spółce odbywa się za 

pisemnym potwierdzeniem wydanym 

akcjonariuszowi.  

Akcjonariuszom, którzy prześlą posiadane 

dokumenty akcji Spółki drogą pocztową, lub 

przesyłką kurierską, stosowne potwierdzenie 

złożenia zostanie wysłane na wskazany adres 

korespondencyjny. 

Spółka zwraca się z prośbą do akcjonariuszy 
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submitting documents to fill in and provide the 

Company with the statement attached to this 

announcement. 

 

składających dokumenty o wypełnienie i 

przekazanie Spółce oświadczenia 

stanowiącego załącznik do niniejszego 

wezwania. 

Company’s e-mail address: 

investors-medical@perma-fix.com 

Company’s website address: 

www.medical-isotope.com 

Tel.: 

+48 531 571 984 

Adres Poczty Elektronicznej Spółki: 

investors-medical@perma-fix.com 

Adres Strony Internetowej Spółki: 

www.medical-isotope.com 

Tel.: 

+48 531 571 984 

 

Date/ Data: 27.10.2020 

 

____________________________ 

Louis Francis Centofanti 

Prezes Zarządu/President of the Management 

Board 

___________________________ 

Benio Annaldo Naccarato 

Wiceprezes Zarządu/Vicepresident of the 

Management Board 
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