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CżONĄ ODPOWitD?lAa_NOSC|A W l.iXW|DACJl w Gdy.i.
l(lts JOOC4592{J2, 3ĄJ lli Jo\]()WY GD^ŃSK,0,(Jl l\tJC
W {;L]ANSKU, Vlll !!Yl)llAł GOst}l){)ĄRclY KllA.llj
WFG0 RFJFST8:..] SĄDo\'Ąlrco, Wp!§ do roicslru: ]3 kwii:l
nia 20'13 r.

lBM§iG 73531i2d20l

Uchwałą Nadruyezainego Zgrotr]adZęnia W§pó] ników spółt(i
lryspo|nv/UkU|) pl sp / o n / s,ćd/|l)d w G,ly,| . lll S,asxł 2]
81 -319 6L,iynia, z dt)lą 26,U2,20'] [j r, sFi}łki: l).r§t;]WiOF(] w $lił11

likwidecji.

LlXwiClalor sŃlki w.rywa jej wir}rlYcieli do ż!Jloslenia wieiiY-
telności wterminie 3 miesiecy od daiy niniejszego o9iovĘnia,

PoZ. ?3,151, zPB cAPlTAt t SPÓŁKA ż oGRANlcZoNA
oDPoWlEDZiALNoŚclĄ w Folwa.ku, Kns 0000§95765. SĄi
REJ0i\UWY POINAN-NOWL M|AS lo l Wltl]A Vv POINA
l!llJ, lX vVYl]zlAl GOSłi]ij^HalY Kn^,|i}!łr(j{] 
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*|"],,_]j_l1o 
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żarzad ZPB cóp]łal '] 5p, z c.o. Z Siedzibó W Folwarku.
f:olsarK 1. §3.E00 §d!łii/. l]tJliter Kr]§ 0o00695765, rl?iali]jd{ iia
!]odstawie ari Zs;l ! 1 k s h la,}vi.ldirmia, zel 9 lrudnra ?020 ł.
ZQ§iała pQdjęt? uchwal* ilatizwyeajliąo Zgr0|1adZe! ja WSpo!-
nikóW ir i3/l 2/ż0?0 o obniźenil kapji"łb 1óklJdoWcgo §półiti
l kwoly 10,{70 80o.0o rł do kwo|y !0,1 1 5 7o0.ato żt, li o &Wol§
35b,6{Xt,Oł Zł, popEeż dobrowolitł UmoEenie l. i 1 2,oo ,cziało\ł
fv §ŃJc. o włńości g,i,00 /ł ksżijy

\ry ry{:ąZku Z powyższym WZYwd się w;etzYci€|i §półki, kórry
liie żOadżlja s;ę la olrnlrenit kEFitałll alg Wnacslel}ia śprżc-
ciwli W tff,niJlj9 3 tttii:sil)i:Y t;d rjłia l!ka/anią a!i] il;nii]!§a(jqo
Oc}orze;lia,

Poł. 73152, ZPB CAP|TAL 6 sPołxA z oGnANlczoNA
oopońłEoztarłlcŚclA w 1-oiwJrkii <,ils cłloosBsi!łt s4J
RF-]ONaJWY PalNAN.NoWl $,4lils Il] i \^]li r]A Vv P()1|lA
NlU. lX wYDllAł GO!]P*,IARaZY K;IAJolłrfio RFJLsTRU
sADoWi §o, wpis {ls l€lt}stli j 2? wrześłia ?017 l
I i}lr4 Sir],7 3s29l'? 070 i

Zorł4ci lPB Capilal 6 Sp. / o,o. Z iiedllt]q w Fo;wdfku,
lluiil.;r K|iS ct}UD695 /85. d?latn-

skdln nutonl.tya[ó v

§,

§półki akcyjne

Poz,73153 ,cAPRtcoRN" SPÓŁKA AXcYJNA w Świetrłlrjzi
(:nl ll, KRs 00004/2600 S/lD Pl 
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iABRYCżNt.J WE wROcŁAWlU, lX WYDZlAŁ GoSPoDAR
CZY KRAJOWe GO REJESl BU SĄDOWECO, w,pis do re]e stłtl
]2 §ig.pnla 20J3 r

IBMSiG_73§5B/20201

larlEd §półki .Caprictrrn" S,A. ź siedlibił w Swielrodz]car:h,
na podstówi€ ań. ] 6 ustawv Z dnia 3ri sierpnia 201 9 .. o Zn]ia,
Ęie U§lawY , Kodeks spók]k hi!§dlóWYet oraż niokt{irych
ii]nych u§law Di. u. l 2o'l9 r , poz, 179B! Wywa wslyslkich
AkcjOnariuszy §półki dO Złoźenia poSiadtsnych d.JkUmę]ltóW
aJ(.ji w celU ich demali:riniiZacji. l|olcnie dokUme,i1| n odl]§_
dli€ §ię le p]słn}nYn] po*wlrowanienl wyrjdl]y[] Ak.]lona.iu
sżowi.

l]okl]mcóly akcii nalćly sk|adoa !V 5;edri bie Sp.jłk], ij.j poni.]-
dZi.rłku do pi3tktl w !]odżiiach 8m 15ir

NlFl,:i\7a WcĄdlliF,e§1 d rve&dtlll,,rl

Pp:. }31E4" "§§G" §L*§l(ĄGFuPe XoN§ULllN§ówĄ §.A,
w Katowi.a{i. Kl]§ 000008/066. sAŁ] HEJONOIJ1/Y KAlo
\Ą/lCt W§CHOt] W K/trOW|CACH. V;llWYDżll\l l_iOSPO[]^R.
C7Y KRAJOWE6O RrJi;STnU §!.1DC]'łl'r6O, wpi5 dG ręie5l.u:
14 lutego 2007 r.
lBMs;(i 73i12/2c20

WLIWA\lL \l] 4 AKa*UhlAlllUSZ/Y S|,Ot<
,C§G " §LĄsKlF .j GnLJFY KoNsUl',TliJGOWi.} §.A,

i.)o ll0żFNlĄ ilOKt]MLNicW AKCJ| l PRAV, Do AKCJl,
NłI- PolNiF.I Nl;a DO l]NiA ?8 : tJlFGt) 2G2,1 Ha}KiJ

,,CSń- 51ASKA GBUP^ KrJł..lSUt 1lNGo!łA s,,^. / siefl.abą
v{ K;towica.h {40 514!, rJrzy ul, Cgqlanej.1. wpisanć i$ re]e
stlu pr7edsial)i.)icóW K róiówcoi Re]esl lU .qddóWe.]o !rr]eż
§ąd liejołówy w Kalawicar;h, V|ll Wyrjria] Głlsrilrlarły Krł-
jow9go nejo3t.u Sic+wcgc pod ł!ftlcr.m Klls c9000ł]c6i,
posisdljąca N'F 954,10-03-4_q2 9lnl Rl§oN 27?89924§
(7w*nna ćalcj :,. spolRa" ),

MoNiTDfi sAnłwY l eośPt}§Anczl * t8"- ]J t,ĘrItjNlA 2m0 n
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poz, 73t5§-73158

l, oGŁOsżENlA WYMAGANt P*żEż KoDEKs sPoŁEK HANDLóWYCH

§!ilićjszyffi, na pódstdwit óń. 16 !st, 1 !§la\ryy ź dnia 3c sićrp,
ni§ ?019 r, O r[liaoie UslłwY - K.}.j{jkg sl}iaęk lland{owycŁ ornż
niektórycl innych u9taw {DZ, U. Z 20l 9 r., §Ol. 'l /9B Ze zff.,
Mćnei d§lea: -Usiawa")
\ry,iYWA AK(,JONAIi|USIY Slćt ń, l)tJ /l (Jlt l,jlA W 5PÓł LŁ
DOK[jMl N lÓW AKCJl. PHA!ĄI l)() AK(:..|. Nll l,().łNll J NlŻ
§o DNIA ?8 ŁlJT&Go 2021 RoKU
§ok!męnty pQwyi§.e ąkciotari!sie mo§ą §Łładac w §Ńłcn
pod adresam] ul. ceglana 4, óa} 514, Katowict, W pokóiL
6ł§wncj Ksi41;owej, W dn; pows/cdnie, w §od;in8ch 7'"l1 5&'-

Zlażenie powvżs7Ych r'oku{ręnlow w spółce Imożlilvi żar€,
jęst.Owalie akcji akcjorariusz. w r9jestiże ókcjonariuszY.
W celu p.awidl0wcg6 /arsjestloWnniJ ćkcii : akcjonari!$ł
W reiestrze akqontsriuszY olaz W c€.ju rgaliaacii Wsa.yslk!r,h
oi]owiążków cjEźqcych fia podniocie u[)raw!io|ym do pro,
wadżenió r8iestra akcjonariU§Zy" 6kclor]aiUsle 7obowiąaar}i
są do podani3 swoici rJalych osob*w,ych i inJórmecji W§ka
Zanyc§ W folmu;arzach §tatrowiłcych zaląezniki do ni:liej
sze{|o We&alria
BfaŁ odPaĘigdii nB !!.,lĘatllC i l}]ężłole0;tr powyźsrY.]h
dokune!l1óW w §pólce fi}oźe powodow§ć ne§atYwnf koB§f
kwencie dlć ak§j§nari!§7a,
Spotka infcrm§ic. że żgsdłie. Ustawą moc obowią;u;ąra
1ff. riok(lffientow Wyd€riych i]rz6, sr}{ilkę Wy§a§ć ż mc.y
p,ówa 7 dn!eI!} 1 rn*r.:d 2{}21 i, Jr]{:lnókźe ij{jwyźsiŁ dokt]
m§nty zacho\fllią ncc dnlYo.ioYlą wyląiżłie §, lakresa.
wykazywania przez nki:jOnari!jsza Wóbec śpółk!. żę p3y5łu
§!ią mu prdw8 Ud7ićłowe. praeź okreś pięciil lil o,1 dnia W*j_

sciłt w życie ww. UslawY. li. do {lnid 1 n]ar!. ż026 r0k!,

po:,. 

'3155. 
.KRAffu§'BPÓtl(A AXCYJEA tł6 Wrołlawi!.

KRs 00005o?§58. SĄ3 RFJONOWY DlA WRociAwlA
_FABRYCZNtJ wE WRocŁAWlU, Vl WYDzlAŁ 6osPoDAR
cZY K§AJoW[Go l]EJEsTfiŁ| §ĄDolJvF§§, Wpi5 d0 rei§$llu:
żB kwietłia ?014 r,

l!!M§is 595§7jż020]

mentów nkcji spółce, Weeania będą dókólrywóne w odstę.
pa{h nif kri}tslyctl n!ż dwa lyi]od|;t] ołal ąie dlu/s.y.jh ,ii.]
miesiąc,

Poz. ?3156. .fABA" sPdtl(A AKCYJNA w Babos.ewi€,
(HS Ofl0()O66i10 SĄD Rl JONOWY lJl,A !1 S' WAąS7AIJVY
\ł wARSżAWlr. xlv WYDZ|Ał §osPoDAncZY KRAJ0,
W|Gc REJESTRU sADoWE§o. wpis dn reiestru: 3 głud
§ia ?0o1 ,
laMsiG_53a55/2§?Ot

PaATt WEzwANlE AKCJoNA§lUsżY
Do ZŁożENlA DoKUM€NTÓW AKCJl

7at:ąci -FA3A" s.A. r §!€dribĘ W §abosżewie prży ul. P?e.
mYsłOw8j 1,09 130 Babosżewo, dziaiaiąC na po§tawie art, '{6

L'§aawY ? d[ia 30 śisrpnia 2019 rok! ó 1m;aii. uslswy _

Kodtks spokik hcndlowYch sfaż niexlQry.;h inr}Ydl usti]w
(oż.U.20'] 9,'l79B} Wrywa WsJYstkich Jkcaonariusiy dO żlożenia
pe§iadaBych t §kumcntów skcii W ctlu ici demalerieiilacj;

Zlozełię dokUDlentóW akcii na§tąpi ża pi§emny!n pokWifOWa
ł:ii:n wydBilylil irkcioiralitlsicwi

DoktjmentY akcji nalei:y §kładać !v §i-.dzi5ie sPrrłki, lj_ !ll. PF_^

mysldwi 1, 09 l30 Batt6s?ewo, w ilniach robol;żych 1()d
ponn:dli6lku tlo pid!!|!), w {ł9dżi!ach od ltl! dO ]|iil.

Nioicjsle tielwa,lie jest 5 r 5.

Por ?31 57, - MINĘX" CE!{Tfi ALA EXSPOHTOI/VO- |MPOB-
ToWA sPÓŁKA AKcYJNA W Wdń/aWic K ES (}o0o.130 /3 l, S/\D
ąrJoNoWY l}t A M.sT. lvAn§7AlvY w yJARsżAWlr,
X]| WYDźIAŁ GosPODAReżY KRAJoWEG(] REJ!,§TRU


