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lnfornrację o wezwaniu udostępnia się takze na §tronIe ll,,}ter-

netowej Spółki w miejscu wydzielonyrri na komunikację
z akcjonariuszami,

Zarząd DOKO S,A

Poz. 59461. PRZEBSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CUKIER-
N|CZEG0 ,,GRYF" SPOŁKA AKCYJNA w Szczecinie,
KBS 0000018458, SĄD REJoNoWY SZCZEC|N-CEN-
TRUM W SZCZEclNlE, Xlll WYDZ|AŁ GOSPoDARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r,

lBMSiG-60901l2o2o}

DRUGlE WEZWANlE
Do ZŁOZENlA DOKUMENTOW AKCJl

W zwiazku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek harrcllowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 20'? 9 r,, poz, 1798},

zwanej clalej jako,,Ustawa". Przedsiębiorstwo Przemysłu
§ukierniczego Gryf S.A. z siedzibą w Szczecinie zwane dalej
jako ,,§półka", informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do
polskiego porządku prawnego obowiązkowej dernateria lizacj i

akcji społek, ktora oznacza zastąpienie papierowej formy akcji
za pisenr elektronicznym w rejestrze akcjo nari uszy prowadzo,
nyrn przez podmiot, o którym mowa w arl. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonynli znlianami moc obowiązujących
ciokumentów akcji wydanych przez Społkę wygasa z mocy
prawa z dniem ] marca 2Q21 r. Fo tyrrr dniu akcje nie będą
dokunrentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz
wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędrrym clo aktu-
a iizacji elektronicznego re,|estru a kcjonari uszy. Natorrriast po

clniu 1 stycznia 2a26 r, nastąpi utrata ochrony praw człon,
kowskich przez akcjonariuszy, których dokurnenty akcji nie
zostały złożone w społce i nie zostały ujęte w elektronicznynl
rejestrze akcjona ritlszy,

W związku z powyzszymi zmianarrri na pod§tawie art. i6
Ustawy Zarząd Spółki wzywa wszystkich al(cjonariLlszy Przed-
siębiorstwa Przemysłu Cukierniczego Gry{ S,A. clo złożenia
clokumentów akcji (świadectw depozytowych} w siedzibie
Spółki pod adresem: ul. Władysława lV 9B, 70-6§1 Szcze-
cin, pokó1 rrr 205, w dniach roboczych (od poniedziałku do
piątku}, w godzinach 900-1500l tak by mogły byc przekształcone
w formę zapisu elektronicznego, Złozenie dokurrrentów akcji
w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeriienl wyda,
nym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem z pięciu wylta-
ganych przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku
o znrianie ustawy - Kodeks spółek lrandlowyclr oraz niektó-
rych innych ustaw.

łnformac,ię o wezwaniu udostępnia się także na stronie inter-
netowej Spółki w miejscu wydzielonym na komulrikację
z akcjonariuszami.

Poz. §9462, ,,ALCHEM|A- §pÓŁKA AKCYJNA w Warszalvie.
KRS 0000003096, §ĄD REJO§JoWY DLA M.ST, WARSZAW,I
W WARsZAWll, Xl l WYDZ|AŁ GOSPoDARCZY Kff AJOWEc 0
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2,2 lnarca 2aD1 r 

"

IBMSiG-5415Blza2ai

Zarząd Spółki Alchernia Społka Akcyjna z siedzibą w Warsz;.,
wie, wpisanej c1o Rejestru Sąd<lwego prelwadzonega prz*z
Sącl Bejonowy cJla rł,st, Warszawy, X|l Wydziat Gospodiircz:y
Krajowego Rejestru §ącloweętro, pod nr KRS 0000003096, dził,
łając na pocJstawie łrt, 16 u§tawy z clnia 30 sierpnia 2019 r.

o zmianie u§tawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektc-
rych innych ustaw {Dz, U. z 2a19 r., ptiz. 1798), wzywa pt:

raz trzeci akcjonariuszy Spolki do zlozenia dokltmerltnw al- jr

w siedzibie Społki, tj, Aleje JerozoIimskie 92, w Warsza,"łlil
( 00-807 ),

Dokurnerrty akcji na!ezy skladac w godzinach 90U-] 6Lr], od
potlił,rlziłłl<r l rio 1llą1|.r;.

Dodatl<owę iłrformai:je związane ze łłclżeniem dokurnei,,
tów al<cji cjostępne są na stronie internetowej pod arlresen,l:
http:/lalchem iasa. plldla-a l<c,jonari uszyirejestr-a kcjona ri uszy"

Poz. 59463. ,,c§G- ŚLĄsK,Ą GRUPA KON§ULT|NG§WA
SPOŁKA AKCYJNA w Katowicaclr. KRS 0000087066, SĄD lłE.,l O

NoWY KATOWlC[_W§C HoD W KATOWl ()ACH, Vlll WYDZlAŁ
GOSPODARCZY KRAJ OWEG0 REJ ESTRU SĄDOWIG0, rvpis
do rejestru: 14 lutego 2aa2 r.

IBMSiG_61 1ul2a2a1

WEZWAN|E NR 2

AKCJONARlUSZY SPoLKl,, CSG"
śl4srlr; GRupy KoNSuLTlNGowEJ S.A.

Do ZŁOZENlA DOKUMENTOW AI(CJl l PBAW D0 AKC"Jl.
NlE POZNlEJ NlZ DO DNlA 28 LUTEG0 2021 ROKl,,l

,,CSG" SLĄSKA GRUPA KONlSULTlNGOWA S.A. z siedzill:t
w Katowicach {40 514} przy r,ll. Ce_qlanej 4, wpisarra do Ęe,je

stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przelz

Sąd Rejonowy w Katowicach, VlllWydział Gospodarcz,7 Kr;l,
jowego Rejestru Sądowego, pod nutrlerenl KRS 0000087066,
posiadająca NlP S54,10-03-492 oraz REGON 2728992Ą*
{zwana daiej: ,,Społka"}. niniejszym na podstawie art, 1ó

ust. 1 rj§tawy z rlnia 30 sierpnia 2019 r, ł: zrnianie tistawy
- Kocieks spółek handlowych oraz niektórych innych r,rs[a,,v

(Dz. U, z 2019 r,. poz. 1798 ze znr., zwane,j dalej: ,,Ustawą"i
WZYWA AKCJONABlUSZY SPÓŁKl DO ZŁOZENlA W SPOŁCĘ
DoKUMENTOW AKCJl, PRAW Do AKCJl, NlE POZNlEJ §jxZ

Do DNlA 28 LUTtGo 2021 R(]KU,

Dokumenty powyż§że akcjonariusze mogą składac w Społle
pod aclresem: ul. Ceglalra Ą, 4a-U4, Katowice, w plok,oj,;

Głównej Księgowej, w dni powszeclnie w godeinach 70ł, i 5{)'.

Złożenie powyzszych clclkumentow w Spolce tlmoztiwi zarej*,,

strowa nie a kcj i akcjona ri usza w reje§trze akcjona rt uszy.

W celu prawidiowego zarejestrowania akcji i akcjonariusza
w rejestrze akc,jonariuszy oraz w celu realizacji wszystkicil
obowiązków ciązących na poc-lnriocic uprawnionyrłr do pro,

wadzen ia rejestrr-ł akc,jona ri uszy, a l<cjo na riusze zobowi ąea rriZarząd PPC Gryf S.A
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są do podania swoich danych osobowych i inforrrracji wsl<a-

zanyclr w formularzach stanowiących załaczniki do niniej-
szego wezwania.

Brak odpowiedzi na Wezwanie i niezłożenie powyzszych
clokumentów w Spółce moze powodowac negatywne konse,
kwencje dla akcjonariusza.

Spółka lnforrnuje, ze zgodnie z Ustawą moc obowiązująca
ww. dokumerrtow wydanych przez Społkę wygasa z mocy
prawa z dniem 1 nrarca 202'1 r.

Je<jnakze powyższe dokumenty zachowują nloc dowodową
wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec
Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres
pięciu lat od dnia wejscia w zycie ww, Ustawy, tj, do dnia
1 marca 2026 roku.

Poz. 59464. ,,DOMlNlUM- SPOŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000295921. SAD REJONOWY DLA M.ST" WARSZAWY
W WARSZAW| E, Xl l l WYDZlAŁ GoSPoDARCZY KRA"JOWEGo
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2008 r,

IBMsiG_6073u2a2a1

DRUGlE WEZWANlE
Do ZŁOZENlA DOKUMENTOW AKCJl.

Zarząd Spółki ,,Dominium" Społka Akcyjna e siedzibą w War-
szawie (,,Spółka"), działając na podstawie art. 16 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2019 r, o zmianie ustawy - Kodeks spólek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U, z 2a19 r,,

poz, 1798 ze zm.|, wzywa w§zystkich akcjonaritlszy Spółki
clo złozenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji Spółki
w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji nalezy złożyć w siedzibie Spółki,

Poz. 59465. ,.EKOLAN- SPOŁKA AKCYJNA w Sopocie.
KRS 0000012266. SĄD REJONoWY GDAŃSK PoŁNoC
W GDAŃSKU, Vlll WYDZ|AŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 maja 2001 r.

IBMSiG-6098812a20l

,,EKOLAN" S,A, z siedzibą w Sopocie po raz 3 wzywa akcjo-
naritlszy do złożenia dokunrentów akcji w Spółce,

Foz, 59466. ,,ENEBGOPAK" SPOŁKA AKCYJNA w Koninie.
KRS 0000292677. SĄD REJONoWY POZNAl,.]-NoWE MlASTO
1 WlLDA W POZNANlU, lX WYDZ|AŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 |isto,
paC,a 2007 r.

IBM SiG,60929l202al

WEZWANlE 1

DO ZŁOZENlA AKCJl W SPOŁCE

W zwiazku z wejściem w zycie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.

o zmlanie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz rriektórych
i n nych ustaw (Dz, lJ. z 2019 r, t paz. 1 798), dalej ja ko,, Ustawa ",

ENERGOPAK S.A. idalej iako: .,Spółka"}, informuje akcjona-
riuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego

olrowiązkowej dernaterializacji al<cji sp<iłek, która oznacza
zastąpien ie papierowej fo rrrly a kcji za pisern e|ektronicznyl1,1
W rej€§trze akcjonariuszy proWadZonYl:.t prze7 podlnict,
o którym mowa w art, 328] § 2 KodeksLl spółek lrandlowycl-1
w lrrznrieniu okreslonynr Ustawą.

Zgodnie z wprowadzotlynli znTianami mot: obowiązujących
dokurnełrtów akcji wydarrych przez §półkę wygasa z moły
prawa ż rlniem 1 marca ża21 r.

W związku z powyzszylrri znriallarni, zarzad Spółki wzV,\ł.i.j

wszystkiclr akcjonariuszy do złozerria dol<L.rmentÓw akł;ji ne,,
pozniej do clnia 3a.12-2a2a r, w sieclzibie Spółki: ul, Spółdzi* ,

ców 3. 62-510 Konin, airy moglły byc przekszta|cone w f,:rtr-lę
zapisu cIektronit,zrleclo.

Zlozenie rjol<umcntow akcji w Spółce oclbywa się za pisr;n,
nym potwiercizen ienr wydanym akcjona ri uszclwi.

Więcej informacji w sp,awie r]elllaterlallzacji akcj! Spr:il,:i
mozlla znależć na www Spólki: enerEopal<.pl.

Poz, 59467",,UWl lNWESTYCJE" §PÓŁKA AKCYJNAw Foznł-
rriu. KRS 0000052569. SĄD REJONOWY POZNAN NOWE
MlASTo l WltDA W POZNANlU, Vlli WYDZIAŁ GOSPODAe
CZY KRAJOWEG0 REJESTBU SĄDOWEGO, wpis do rejestrll:
'l 6 października 200'i r.

IBM SiG_60735l2a2a1

Zarząd społki pod firlrla ,,UWl lNWESTYCJE" S,A. z siedziba
w Poznaniu (dalei Spółka), na podslawie art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 30.08.2019 r. o znlianie u§tawy Kodeks spółek han-
dlowych oraz iliektói"ych ilrnyclr ŁJstaw, wzywźt wszystkici,l
akcjonari uszy §półki rlo złozen ia posiaclanyctl dr:kr,t rnenió,w
akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerialiraL;]i
(aby mogły zostac przekszlałc<;rle w formę zapisu elektrotliczl,
nego), najpózniej 11o dnia 30,11,2a2a r.

Zlażenie clokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokw,-
towaniem wydarlylrl akcjonariuszowi,

Dokumenty akcji nalezy składac w siedzlbie Spółki, w Pr:zrla,
niu pod adresem: r-rl. Roosevelta 1B,60-829 Foznań, w dniacn
roboczych (od ironiedziałku do piątl<u}, w goclzinaclr 80'l 16c'].

Niniejsze wezwanie jest drugirn wezwanienr.

lnformację o wezwaniu udo§tępnia się takze na stronie intel-
netowej §półki w rniejscu wydzielonylrr na komunikację
z akcjonariuszami.

Poz. 594§8. ,,zANEs SPÓŁKA AKCYJNA- W Katowicach,
KRS 0000421371. §ĄD RtJoNO_WY KATOWICE-WSCHoD
W KATOWICACH, Vlll WYDZ|AŁ GOSPODARCZY KRA,,
JOWEGO REJr§TnU SADOW§GO, wpis do rejestru:
31 maja 2a12 r"

lBMSiG-6108v zaża]

Zarzad Spółki ZAhlES
cach (KR§ 0000421371),

§,A, z siedzibą w Katowi-
w .związku z art.. 16 ustawy


