Warszawa, dnia 24 grudnia 2020 r.
CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Działając w imieniu EDP Renewables Polska Holdco S.A. z/s w Warszawie (00-807) przy Alejach
Jerozolimskich 98, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000452282 (dalej jako
„Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywam Państwa jako
akcjonariuszy EDP Renewables Polska Holdco S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w
terminie do końca stycznia 2021 r.
Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy,
który będzie prowadzony przez Noble Securities S.A. wybrany uchwałą Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Jednocześnie informuje, iż zgodnie z w/w ustawą:
1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy
pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie;
2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu
wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od
dnia pierwszego wezwania;
3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania Walnego Zgromadzenia
Spółki;
4. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem
wydanym akcjonariuszowi;
5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z
dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze
akcjonariuszy.
6. Po dniu 31 marca 2021r . wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która
jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.
Z poważaniem,
Zarząd EDP Renewables Polska Holdco S.A.

Warsaw, 24th December 2020
FORTH CALL FOR SHARE DOCUMENTS
Acting on behalf of EDP Renewables Polska Holdco S.A. with the registered office in Warsaw
(00-807) at Jerozolimskie Av. 98, entered into the Register of Entrepreneurs of the National
Court Register by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial
Department under the number KRS 0000452282 (hereinafter referred to as the "Company")
in performance of the obligation resulting from art. 16 section 1 of the Act of 30 August 2019
amending the Act - Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of
2019, item 1798; as amended: Journal of Laws of 2020, item 288 and item 875)
I hereby call you as shareholders of EDP Renewables Polska Holdco S.A. to submit the share
documents to the Company by the end of January 2021.
On the basis of the submitted documents, entries will be made in the register of shareholders,
which will be kept by Noble Securuties elected by resolution of the General Meeting of
Shareholders.
At the same time I hereby inform that in accordance with the above mentioned act:
1. The call to submit share documents is addressed to shareholders five times, at an
interval of no more than one month and no less than two weeks;
2. The Company makes information about the call available on the Company's website
in a place designated for communication with shareholders for a period not shorter
than three years from the date of the first call;
3. The summons takes place in a manner appropriate for convening the General
Meeting of the Company;
4. The documents of shares in the Company are submitted against a written receipt
issued to the shareholder;
5. Share documents issued by the Company shall expire by virtue of law on 31 March
2021. The entries in the register of shareholders shall become legally binding on the
same day.
6. After March 31, 2021 towards the Company, only the person entered in the register
of shareholders is considered a shareholder.
Yours sincerely,
Management Board of EDP Renewables Polska Holdco S.A.

