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UWAGA
Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
i pobierania opłat za ogłoszenia:
– Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
(Dz.U.2014.125),
– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie
wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.649).
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków
obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. został
zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.
Z dniem 1 stycznia 2013 r. ogłoszenia m.in. sprawozdań ﬁnansowych określonych
w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330)
publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony został obowiązek publikacji sprawozdań ﬁnansowych
wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania
ﬁnansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1
ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Dla jednostek nieobjętych przepisami KRS, jeśli ich sprawozdania podlegają badaniu
na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości, z dniem 1 stycznia 2013 r. powstaje obowiązek
publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
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I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D L O W YC H
§6
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zarząd Spółki Wasiak Spółka Akcyjna wzywa akcjonariuszy
mniejszościowych, których akcje podlegają przymusowemu
wykupowi do składania w terminie miesiąca od dnia publikacji
niniejszej uchwały w siedzibie spółki w Brodnicy przy ul. Lidzbarskiej 15 (po uprzednim umówieniu spotkania pod numerem telefonu (+48721441288) lub drogą pocztową dowodów
złożenia dokumentów tychże akcji do rozporządzenia Spółki
(tj. do podpisania i złożenia odpowiednich oświadczeń i dyspozycji z wykorzystaniem wzoru udostępnionego przez Spółkę na
stronie internetowej), pod rygorem unieważnienia dokumentów akcji w trybie art. 358 Kodeksu Spółek Handlowych. Zarząd
Spółki unieważni w trybie art. 358 ksh dokumenty akcji tego
akcjonariusza, który w powyższym terminie nie złoży akcji do
rozporządzenia Spółki. W miejsce dokumentów akcji unieważnionych wydane zostaną akcjonariuszowi większościowemu
nowe dokumenty akcji pod tymi samymi numerami emisyjnymi. W przypadku gdy akcje unieważnione należą do osób
nieznanych Spółce, lub gdy w inny sposób nie będzie możliwe
przekazanie ceny wykupu, wówczas kwota pieniężna stanowiąca cenę wykupu zostanie złożona przez spółkę do depozytu.
Poz. 74006. WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000303109. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
7 kwietnia 2008 r.
[BMSiG-51903/2020]
Wezwanie akcjonariuszy
Wojskowego Centralnego
Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A.
Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(dalej jako: Spółka), ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000303109, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie
ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji
Spółki w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy
ul. Radiowej 13, 01-485 Warszawa, w dniach roboczych
(od poniedziałku do piątku), w godzinach 800-1400.
Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych.
Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację
z akcjonariuszami.
23 GRUDNIA 2020 R.

Poz. 74007. ZAKŁADY CHEMICZNE „NITRO-CHEM” SPÓŁKA
AKCYJNA w Bydgoszczy. KRS 0000006791. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2001 r.
[BMSiG-73839/2020]
CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. z siedzibą
w Bydgoszczy (dalej jako: Spółka), w związku z art. 16 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia oryginałów dokumentów akcji w siedzibie Spółki. Akcje należy składać w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Theodora Wulffa 18,
w Bydgoszczy (parter, pok. 18), w każdy wtorek, środę i czwartek, w godzinach od 700 do 1500. Ostateczny termin złożenia
dokumentów akcji to 28 lutego 2021 r.
Wskazujemy, że po złożeniu w Spółce dokumentu akcji
zostaną Państwo wpisani do elektronicznego rejestru akcjonariuszy, który zgodnie z wymogami Ustawy będzie prowadzony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków
papierów wartościowych, tj. Powszechną Kasą Oszczędności
Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem - Biuro Maklerskie w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.
Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej
www.nitrochem.com.pl w zakładce „dla akcjonariusza”, pod
adresem: https://www.nitrochem.com.pl/cms/dla-akcjonariusza/
publikowane są na bieżąco komunikaty adresowane do Akcjonariuszy.
Ewentualne pytania w sprawie dematerializacji akcji prosimy
kierować do:
p. Pauliny Nowak - Specjalisty ds. Administracyjno-Prawnych
p. Joanny Sztolcman-Prokop - Specjalisty ds. Administracyjnych
pod nr tel. 52 374 73 50.
Poz. 74008. ZAKŁADY METALOWE „POSTĘP” SPÓŁKA
AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000036252. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-74461/2020]
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA
AKCJI W SPÓŁCE
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako
„Ustawa”, zarząd Zakładów Metalowych Postęp S.A. (dalej
jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu
do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej
formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281
§ 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym
Ustawą.
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