
Przewodnik 
po dematerializacji 
akcji NITROERG S.A.
Zmiana przepisów Kodeksu spółek handlowych spowodowała konieczność dematerializacji akcji 
wszystkich spółek akcyjnych, w tym także NITROERG S.A. Oznacza to koniec z akcjami w formie 
papierowej. Zastąpi je rejestr elektroniczny. Co to jest dematerializacja akcji? Jakie obowiązki spoczywają 
w związku ze zmianą przepisów na akcjonariuszu? Co trzeba zrobić, by nie stracić udziałów w spółce? 
W jaki sposób i gdzie można składać akcje? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w niniejszym 
przewodniku przygotowanym z myślą o akcjonariuszach NITROERG S.A. 



Na czym polega dematerializacja?
Dematerializacja akcji oznacza, że od dnia 1 marca 2021 roku 
akcje nie będą już miały postaci dokumentów papierowych. 
Akcje i wszystkie dane z nimi związane będą zapisane w reje-
strze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot 
zewnętrzny w formie elektronicznej. W przypadku NITROERG 
S.A. będzie to Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. 
Nowe rozwiązanie można porównać do stosowanych już od 
dawna przez banki zapisów na rachunkach bankowych w for-
mie elektronicznej.

Czy dematerializacja jest obowiązkowa?
Tak. Obowiązek dematerializacji akcji dotyczy wszystkich 
spółek akcyjnych (oraz komandytowo-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 uniknąć?
Nie. W przypadku obecnej formy prawnej naszej firmy, czyli 
spółki akcyjnej, przepisy przewidują obowiązkową demateria-
lizację akcji, nie przewidując żadnych odstępstw od tej reguły.

Kto będzie prowadził rejestr akcjonariuszy dla NITROERG 
S.A.?
Rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony przez Dom Makler-
ski Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Marszałkowskiej 78/80. Dom Maklerski Banku Ochrony 
Środowiska jest podmiotem licencjonowanym, działającym 
na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego. Wy-
boru tego podmiotu dokonało Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy w dniu 31 lipca 2020 roku, a Zarząd NITROERG S.A. 
zawarł umowę o prowadzenie rejestru.

Gdzie znajduje się najbliższy oddział Domu Maklerskiego 
Banku Ochrony Środowiska? 
Lista wszystkich oddziałów DM BOŚ dostępna jest na stronie 
www.bossa.pl. W województwie śląskim funkcjonuje jeden 
oddział – w Katowicach przy ul. Kościuszki 43 (tel. 32 606 76 
20, e-mail: katowice@bossa.pl). 

Czy dematerializacja oznacza, że moje akcje będą na giełdzie?
Nie w tym przypadku. Dematerializacja akcji wprowadzona 
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) nie oznacza 
wprowadzenia akcji NITROERG S.A. do obrotu na rynku kapi-

tałowym. W tym przypadku dematerializacja oznacza jedynie, 
że zapis danych dotyczących akcji będzie prowadzony w for-
mie elektronicznej, a akcje w formie papierowej utracą moc 
z dniem 1 marca 2021 roku.

Czy dom maklerski może sprzedać moje akcje?
Nie. Dom maklerski będzie jedynie prowadził rejestr akcjo-
nariuszy, dokonywał wpisów i wykreśleń. Dom maklerski nie 
będzie prowadził żadnych transakcji na akcjach, a jedynie ich 
ewidencję.

Do kiedy mogę złożyć swoje akcje NITROERG S.A.?
Akcje w formie dokumentu tracą moc z dniem  1 marca 2021 
roku. W związku z tym, aby zachować ciągłość bycia akcjona-
riuszem NITROERG S.A. akcje należy złożyć w siedzibie spółki 
z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym dopełnienie 
wszystkich formalności związanych z ich rejestracją. Zalecany 
przez NITROERG S.A. termin składania akcji: do dnia 15 stycz-
nia 2021 roku. Zwracamy jednak uwagę, że ze względu na 
dużą liczbę akcjonariuszy, nie należy zwlekać z ich złożeniem. 

Co się stanie, jeśli nie złożę akcji w terminie?
Z dniem 1 marca 2021 roku akcje w formie dokumentu tra-
cą moc. Akcjonariusze, których akcje nie zostały zarejestro-
wane w rejestrze akcjonariuszy z dniem 1 marca 2021 roku 
nie będą traktowani jak akcjonariusze spółki i nie będą mogli 
wykonywać swoich praw z akcji. Oznacza to, że nie będą mo-
gli uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz nie otrzymają 
ewentualnej dywidendy. Uwaga! Po pięciu latach od 1 marca 
2021 roku akcje w formie papierowej nie będą już miały żad-
nego znaczenia, w szczególności nie będą stanowiły zaświad-
czenia o prawie akcjonariusza do udziałów w spółce.  

Co mam zrobić, jeśli straciłem dokument akcji (zgubiłem, 
zniszczyłem)?
W tej sytuacji istnieje procedura odtworzenia dokumentów 
akcji, określona w § 71 Statutu NITROERG S.A. Procedura wy-
gląda następująco:
1.  W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu akcji, ak-

cjonariusz może złożyć pisemny wniosek do Zarządu Spół-
ki o umorzenie utraconego lub zniszczonego dokumentu 
i wydanie w jego miejsce duplikatu. Wzór wniosku o wyda-
nie duplikatów akcji w miejsce akcji utraconych/zniszczo-
nych dostępne są pod adresem: www.nitroerg.pl w zakład-
ce „Akcjonariusze”. 

2.  Zarząd Spółki umorzy utracony lub zniszczony dokument 
akcji, a następnie wyda w jego miejsce duplikat, jeżeli wnio-
skodawca uprawdopodobni treść dokumentu akcji oraz 



fakt, iż jest akcjonariuszem. Fakt, iż wnioskodawca jest ak-
cjonariuszem, uważa się za uprawdopodobniony w szcze-
gólności wówczas, gdy wnioskodawca wpisany jest do 
księgi akcyjnej Spółki.

3.  Wydanie duplikatu dokumentu akcji wymaga uprzednie-
go ogłoszenia przez Spółkę o jego zniszczeniu lub utracie 
w trybie określonym w art. 5 § 3 kodeksu spółek handlo-
wych, tj. w piśmie przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki (Mo-
nitorze Sądowym i Gospodarczym).

4.  Wydanie duplikatu dokumentu akcji następuje, jeżeli doku-
ment akcji nie zostanie złożony w siedzibie Spółki w ter-
minie 7 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3 
powyżej. 

5.  Wszelkie koszty związane z procedurą umorzenia utraco-
nych lub zniszczonych dokumentów akcji i wydaniem w ich 
miejsce duplikatów dokumentów akcji, a w szczególności 
koszty związane z ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 3 
powyżej, ponosi zainteresowany akcjonariusz, który złożył 
wniosek do Zarządu Spółki. Akcjonariusz ten powinien zo-
stać każdorazowo poinformowany przez Zarząd o kosztach 
związanych z przedmiotową procedurą jeszcze przed przy-
stąpieniem Zarządu do umorzenia utraconych lub zniszczo-
nych dokumentów akcji.

W razie dodatkowych pytań należy zwrócić się do NITROERG 
S.A. za pośrednictwem dedykowanej akcjonariuszom infolinii 
pod numerem telefonu: 32 466 13 91 (poniedziałek - piątek, 
w godz. od 9ºº do 13ºº) lub wysyłając wiadomość pocztą elek-
troniczną na adres: dematerializacja@nitroerg.pl 

Co się stanie z dokumentami akcji złożonymi w NITROERG S.A.?
Złożone dokumenty akcji będą zdeponowane i przechowywa-
ne w archiwum NITROERG S.A. przy zachowaniu odpowied-
nich 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 dorę-
czeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjona-
riusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spół-
ką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy 
wykorzystaniu poczty elektronicznej;

Jak i gdzie mogę 
złożyć akcje?
Ze względu na stan epidemii SARS-CoV-2 
ograniczamy kontakt osobisty. Dokumenty 
akcji (odcinki zbiorowe) można przesłać 
listem poleconym (za potwierdzeniem 
odbioru) albo pocztą kurierską na 
adres siedziby Spółki. Do przesłanych 
dokumentów akcji/odcinków zbiorowych 
akcji należy dołączyć wypełniony i podpisany 
formularz złożenia akcji umożliwiający 
Spółce zidentyfikowanie akcjonariusza 
przesyłającego dokumenty akcji oraz zgodę 
na komunikację ze Spółką i podmiotem 
prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy 
wykorzystaniu poczty elektronicznej. 
Formularz oraz zgoda dostępne są pod 
adresem: www.nitroerg.pl w zakładce 
„Akcjonariusze”. Przesłanie dokumentów akcji 
odbywa się na koszt i ryzyko akcjonariusza. 

Akcje można złożyć też osobiście po 
wcześniejszym telefonicznym ustaleniu 
terminu wizyty. W tym celu należy 
skontaktować się z Punktem Obsługi 
Akcjonariusza: 
  w Bieruniu – tel. 32 466 16 24
  w Krupskim Młynie – tel. 32 466 21 03 

Złożenie dokumentów akcji w Spółce nastąpi 
każdorazowo za pisemnym pokwitowaniem 
wydanym akcjonariuszowi. Osobom, które 
przesłały dokumenty akcji pocztą, Spółka na 
swój koszt odeśle stosowne pokwitowania.  



6.  na żądanie osoby mającej interes prawny – wpis o przejściu 
akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o usta-
nowieniu 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 elek-
tronicznej, 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 obcią-
żonych akcji;

7.  na żądanie zastawnika albo użytkownika – wpis, że przy-
sługuje 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.

Czy muszę ujawniać w rejestrze mój adres zamieszkania?
Nie. Akcjonariusz może podać dowolny adres do korespon-
dencji. Wymagane jest jednak, aby akcjonariusz odbierał ko-
respondencję pod wskazanym adresem i pamiętał o ewentu-
alnej aktualizacji adresu w przypadku każdej jego zmiany.

Kto ponosi koszty prowadzenia rejestru akcjonariuszy?
Koszty zlecenia Domowi Maklerskiemu prowadzenia rejestru 
akcjonariuszy ponosi NITROERG S.A. 

Czym jest świadectwo rejestrowe i jak je otrzymać?
Akcjonariusz będzie mógł wystąpić do podmiotu prowadzą-
cego rejestr, czyli do Domu Maklerskiego Banku Ochrony Śro-
dowiska o wydanie świadectwa rejestrowego. Świadectwo 
rejestrowe będzie dokumentem imiennym potwierdzającym 
uprawnienia z akcji. Taki dokument jest formą zaświadczenia 

wskazującego, że danemu akcjonariuszowi przysługują okre-
ślone uprawnienia. Świadectwo rejestrowe nie jest wymaga-
ne do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ani do otrzyma-
nia dywidendy. Świadectwo rejestrowe powinno być wydane 
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie tygodnia od 
dnia złożenia wniosku przez zainteresowanego akcjonariu-
sza. 

Kto będzie uprawniony do udziału w Walnym Zgromadze-
niu?
Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w wal-
nym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjo-
nariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego 
Zgromadzenia. Sam wpis do rejestru akcjonariuszy jest wy-
starczający. Nie jest wymagane przedstawienie świadectwa 
rejestrowego.

Kto będzie miał dostęp do informacji zawartych w rejestrze 
akcjonariuszy?
Dostęp do danych zawartych w rejestrze będą mieli wyłącz-
nie akcjonariusze i NITROERG S.A. Dodatkowo, ze względu na 
konieczność przetwarzania danych, dostęp do rejestru będzie 
miał podmiot prowadzący rejestr.

Co z ochroną danych osobowych?
Jawność danych dla spółki i akcjonariuszy oraz podmiotu pro-
wadzącego rejestr jest zgodna z RODO, gdyż podstawę prze-
twarzania 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 obo-
wiązujących przepisów prawa, NITROERG S.A. będzie mieć 
obowiązek udostępnienia danych osobowych w odpowiedzi 
na zapytania organów ścigania, organów wymiaru sprawie-
dliwości bądź organów wykonujących zadania z zakresu ad-
ministracji publicznej. 

Masz pytania dotyczące dematerializacji akcji? 

zadzwoń na specjalną infolinię 
NITROERG S.A.: 32 466 13 91  

 (pon. – pt, od 9ºº do 13ºº) 

wyślij wiadomość pocztą 
elektroniczną na adres: 

dematerializacja@nitroerg.pl 

przeczytaj więcej na stronie 
internetowej www.nitroerg.pl 

w zakładce „Akcjonariusze”


