Zarząd Spółki
Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A.
z siedzibą w Czernicy, kod 55-003
ul. Fabryczna 12
działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa
na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz.U. z 2013r., poz. 216) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa
z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych
pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup
oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303
z późn. zm.)
ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom
450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A Wojskowych
Zakładów Łączności Nr 2 Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie:
dziesięć złotych) każda.
1. Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać od dnia 20 stycznia 2015 r.
w siedzibie spółki Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. (ul. Fabryczna 12,
55-003 Czernica), w dziale Kadr i Wynagrodzeń w godzinach od 12:00 do 17:00,
według poniższego harmonogramu:
Harmonogram obsługi udostępniania uprawnionym pracownikom akcji
Nazwiska zaczynające się
Nazwiska zaczynające
Data
Data
od liter
się od liter
20.01.2015 r.
A – BA
19.02.2015 r.
ŁU – MAL
21.01.2015 r.
BI – BL
20.02.2015 r.
MAN – MAZ
22.01.2015 r.
BŁ – BU
23.02.2015 r.
ME – MR
23.01.2015 r.
BY – CHE
24.02.2015 r.
MU – NO
26.01.2015 r.
CHR – CIĘ
25.02.2015 r.
OK – OS
27.01.2015 r.
CZA – CZE
26.02.2015 r.
OW – PAR
28.01.2015 r.
CZY – DY
27.02.2015 r.
PAT – PIE
29.01.2015 r.
DZ – FR
02.03.2015 r.
PIN – POŁ
30.01.2015 r.
FU – GĘ
03.03.2015 r.
POT – RAJ
02.02.2015 r.
GI – GRO
04.03.2015 r.
RAS – RUS
03.02.2015 r.
GRU – HA
05.03.2015 r.
SA – SK
04.02.2015 r.
HE – HY
06.03.2015 r.
SŁ – SO
05.02.2015 r.
I – JA
09.03.2015 r.
SP – STE
06.02.2015 r.
JU – KAM
10.03.2015 r.
STO – SUR
09.02.2015 r.
KAR – KI
11.03.2015 r.
SY – SZA
10.02.2015 r.
KL – KOŁ
12.03.2015 r.
SZC – ŚW
11.02.2015 r.
KOM – KOR
13.03.2015 r.
TA – U
12.02.2015 r.
KOS – KOW
16.03.2015 r.
WA – WAS
13.02.2015 r.
KOZ – KRZ
17.03.2015 r.
WAW – WŁO
16.02.2015 r.
KS – KU
18.03.2015 r.
WOJ – WÓJ
17.02.2015 r.
LA – LU
19.03.2015 r.
WR – ZAR
18.02.2015 r.
ŁA - ŁĄ
20.03.2015 r.
ZAT - Ż

Proponuje się telefoniczne uzgadnianie godziny wydawania akcji w dniu
wyznaczonym w powyższym harmonogramie – nr tel. 71-3810142.
Uprawnieni lub ich spadkobiercy, którzy z przyczyn losowych nie mogą pojawić
się w terminach przewidzianych w harmonogramie proszeni są o kontakt
telefoniczny – nr tel. 71-3810142.
2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny
legitymować się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem.
3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może
wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń,
odbioru odcinka zbiorowego akcji oraz złożenia wniosku o wpis do księgi
akcyjnej. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce (Dział Kadr
i Wynagrodzeń, nr tel. 71-3810142) lub pobrać ze strony internetowej
www.wzl2.pl.
4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do
nieodpłatnego nabycia akcji o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu
o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony
przez notariusza. Postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia winno
być przedstawione w oryginale lub poświadczone notarialnie za zgodność
z oryginałem. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71-3810142.
5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez
uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców do dnia 09.12.2016 r.
Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa
z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełnianych
warunki, o których mowa w art. 38c ust 5 ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji.
6. Informacje dotyczące zbywania akcji będą udzielane pod nr telefonu: 71-3810142
oraz e-mail: wzl2@wzl2.pl.

