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l, oGŁosZENlA WYMAGANE PRZ§Z KoDEKs §POŁEK HANDLOWYCH

KSH tj, poprzez prz€niesienie całego majątku Społki Przej-

mowanej na Społkę Przejmującą, z uwzględnieniem posta-

nowień art, 516 § 6 KSH. Ponieważ Spółka Przejmowana jest
jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, polączenie zosta-
nie dokonane bez podwyzszania kapitału zakładowego Spółki
Przejrnującej. W związku z planowanym połączeniem tresc
statutu Społki Przejmującej nie ulegnie zmianie. W wyniku
połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreslona z Reje-

stru Przedsiębiorców KRS,

2. Plan Połączenia powołanych powyzej spółek został opuŁ:li-

kowany na stronię internetowej Społki Przejnlującej - www,
polpharma.pl oraz Spółki Przejmowanej - www,medana,pl,
Akcjonariusze Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowarle.j

mogą zapoznać się z dokurnentarni wymieniorrymi w art, 505

§ 1 pkt 1,2 oraz 3 KSH tj. planem połączenia, sprawozdaniałlli
finansowymi oraz sprawozdaniami larządow z działalnosci
łączących się spółek za trzy ostalnie lata obrcrtowe wraz ze

sprawozdaniem z badania, projektami uchwał o połączeniu
społek, ustaleniem wartości majqtku Społki Przejmowanej
oraz oświadczeniam i zawierającyln i i nformacje o sta rr ie księ-

9owym spółek, przez miesiąc począw§zy od cjnia ukazania sie
pierwszego ogłoszenia w MSiG dnia 3"i grucJnia 2020 roku

o nr 255l2O2L Dokumenty powyższe są wyłozołre w siedzibie
Spółki Przejmującej (tj, w Starogardzie Gdańskim przy ul, Pel-

plińskiej 19) oraz w siedzibie Spółki Przejmowanej {tj, w Siera-
dzu przy Lrl, Władysława Łokietka 10), w dni robocze, w godzi,
nach od 800 do 1600,

3, Na podstawie art,399 § 1 k,s,h. oraz § 20 ust,3 Statutu

Spółki Przejmujące1 Zarząd ZAKŁADOW FARMACEUTYCZ-
NYCH "POLPHABMA" S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdań-

skim zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy Spółki Przejmującej, ktore odbędeie się w dniu
10 lutego 2a21 raku, godz. 120C, w Warszawie przy ul, BoŁrro,

wieckiej 6, z następującym porządkienr obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybor Przewodniczącego Zgromadze nia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego

ważności i zdolności do podejmowania uchwai"
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
5. Podięcie uchwały w sprawie połączenia ze spólka Medarra

Pharma S.A, z siedzibą w Sieradzu,
6, Podjęcie uchwaływsprawie połąceenia ze spóiką Polplrarma

Biuro Handlowe sp. z o.a. z siedzilrą w Warszawie,
7, Zamknięcie obrad Zgromadzenia,

4. Na podstawie art.399 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust,3 St€tutt,]

Spółki Przejmowan ej Zarząd MEDANA PHARMA S,A, z sie-

dzibą w Sieradzu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy Społki Przejmowanej, które odlrędzie się

w dniu 10 lutego 2021 roku. godz, 1300, w Warszawie przy

ul, Bobrowieckiej 6, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgrornadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zg romadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwoła nia Zg ronradzen ia, jego

wazności i zdolnośc| do podejrnowania uchwał"

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwaly w sprawie połączenia ze spółkE Zal<łady

Farmaceutyczne "POLPHARMA" S,A. z siędzibą w Staro-
gardzie Gdańskim,

6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia,

Poz.3348. ASTRON FUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPOŁKA AKCYJNA w Warszawie
KRS 000053442?. SĄD REJoNOWY DLA M.ST, WARSZAWY
W WARSZAWIE, Xll WYDZ|AŁ GOSPoDARCZY KRAJO-
WEGO REJE§TRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 grud,

nia 2014 r,

IBMSiG-2135/2021]

Zarząr.l spółki poc1 firmą ASTRON FUND Towarzystwo Fundu-

szy lnwestycyjnych Społka Akcyjna z siedzibą w Warszawię
(Społka ) zawiaclanlia, ze Naclzwyczaj ne Wa l ne Zg romadzenie
w dniu 30 grucinia 2a2a r. podjęło uchwałę nr 4 w sprawie
obnizenia kapitału zakładowego o kwotę 717,75a,aQ zł, tj" do

kwoty 532.250,00 zł przez umarzenie 7,405 akcji irnierlnych
zwykłych serii B oraz 6,950 akcji imiennych zwyk}ych serii C

ei wartości nonlinalrrej po 50,00 zł każda akcja, tj. o łęcznej

wartości n<lminalnej 717.500,00 zł w drodze nabycia umarza-

nych akcji przez Spółkę {urriorzenie dobrowolne}.

W związkr-r z powyz§zym wzywa się wierzycieli Spółki do zgło-

§zenia roszczeń wolrec Spółki w ternlinie 3 miesięcy od daty

niniejszego ogłoszenia, pori adres siedziby Społki, tj, ul, Mio-
dowa 1, 00-080 Warszawa.

Pcz, 3349, ,,csc- ŚHsxn GRUFA ,KoNSULT|NGoWA
SPOŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000087066. SĄD REJO

N OWY KATOW| CE,WSCH o D W KATOWICAC H, Vl l I WYDZ|AŁ
GOSPODARCZY KRAJ OWEG0 REJ ESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14 lutego 2Oa2 r,

IBMSiG-2171/2021]

WEZWANIE NR 5

AKCJONARlUSZY SPOŁK| ,, CSG" Śt_Ąsrlrl GRUPY
Kol\Sl,"j LTl N GOWEJ S,A,

Do ZŁOZEl\|A DOKUMENToW AKCJl l PRAW Do AKCJl
Nl§ POZNIE.] L,,iZ Do DN|A 28 LUTEGO 2021 ROKU

,,CSG" ŚLĄsrn GRUPA KONSULTlNGOWA S.A. z siedzibą
w Katowicach (40-514) przy ul, Ceglanej 4, wpisana do reje-

stru przedsięlriorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

§ącl Rejonowy w Katowicach, Vlll Wydział Gospodarczy Kra,
jowego Rejestru §ądoweEo pod numerem KRS 0000087066,
posiadająca NlP 954,'l0-03-492 oraz REGON 2728992Ą8
(zwana dalej:,,Spółką" }

niniejszym na podstawie art. 16 ust, 1 ustawy z dnia 30 sierp,
nia 2019 r, o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innyclr ustaw (Dz. U. z 2019 r,, paz, 1798 ze zm,,

zwanej dalej:,,Ustawą " 
}

WZYWA AKCJ ONARl USZY SPOŁK|
DO ZŁOZENlA W SPOŁCE

D0KUMINTOW AKCJl. PRAW DO AKCJl,
NlE POZNlEJ NlZ Do DNlA 28 LUTEGO 2021 ROKU,

Dokurnenty powyz§ze akclonariusze mogą składać w Społce
pod aclresem: u|. Ceglana 4, 40,514, Katowice, w pokojtl

Głównei Księg*wej w dni powszednie w godzinach 70[r-l§c0,

Złozenie powyzszych clokumentów w Spółce umozliwi zare-

jestrowanie akcji akcjonariusza w re,iestrze akcjonariuszy,
W cęlu prawiclłowego zarejestrowania akcji i akcjonariusza

MoNlToR sĄDoWY l GosPODARczY _ZZ- 18 swczNlA 2921 R
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w ręja§llz€ ak§jcnariu§ży oról w ćefu r3ali/acii w:7Yśtkich
obowiażków ciążaclch na ,j§dn]iocie uprawnionym dc pro"
wadzenia reiest.u akc'onariuszy, akcioneńusze zcbowiazani
§q dó porianió swoieh danv.h osobcwyeh i iniórmscii Wska-
lanYch w folmula..ach slan§w!ącYch:ałąłrniki d6 nin'ei,
szeqo weryania
Brak odpowiedżi na Wezwanie i ni*Jłoieiić povYyi§lyctl
dołumenlow w SDółce mo/e poWOclowa. ne3alYwne kon-
sekwencje dla alcjonariUsza. §pćlłka intormuje, żs Zgoclnie
l Ustasł §loc obowiaZuj]cć 1e d6kunrcntów wyiJaaych
pras; spiłk€ wygas6 7 mocy Prawa ż diiei. ] n|órca ź0?1 r
Jednakź9 płstl.sze dokUn_.enty Zecho§,!ia mgc dowod*wa
ńlvi{?t)its w, /allusle w}kdĄBc,|,d |,l/r./ Jk{i, laJl rs/a wuhrrl
§Fótłi, że prrysługuja m! plawa !rd/iałoilR, pljc., okres
piecitj la1 {rd dnia weis.ia w żY.ie W. Uslawy. li. da dłiĘ
1 mcrca 70ź6 rtrku

Pp. 3*§0, ,i*x( utl*łrun- sPĘ(A 
^x.sYJ§A 

*, Ład!i-kPS 00o0o632c.3 sĄD BŁJol{owv Dl A tor}/l śHoó.
MIESC|A W ŁóDZl, XX wYDZlAŁ GosPOl}ARCzY KllAJo_
W§GO FlE.lt§TRl_j §ĄDcWtGo. wpis .lo rś!sstr!] 19 lislc_
p3c!a żsłl r_
l|M§i! al31r20żt] _

likwidal§r Palk MiniałU| SA w likwiciacji 1 slBd.iirts W Łpdii,
Wp;s6Be} w driu 19.'}1.2G01 ., do rejęstrll przedsiębiorców
l).owdd/oneqo prrel Sld F,ltlnorvy (tld I u,'/l srodt.|(:ś(.!il
W Łodrl, XX wY{tlał p()d nr K§§ &Jt!$$63żó5. fawiadnlĘid,
ii w dffiU 3,0§.2§ź0 r, paWZi9la tostsl§ uehwałn *,alnł§c ZQIO,
§iailleniB akcjonariusżY s rcżwialaniu §pćiki

lęffó 3ię WieEycieti spólki da ZgłOV€ł]ó ich u,ier.ylelłCś.i
pód łdlesem §icdliby spółki:9o-0i? Łódź, pl, Komuny PćrY-
§tiei 6A,, W rerilinie 6 miesięcy od dnió ukalani6 §its ninaaj-
sz*€ł o§i0§.effia.

Poz.335t, zAxLAD u6ŁUG sPBjZĘTowYcH BUDow-
NlcTWA ".MATnA" §pÓŁKA ExcijŃł w ny*Eoszcły,
KR§ o0o0&d9607. sĄD §EJONoWY tsc 8YDsosZcżY.
xlll WYll1lAł GoSPODARC/Y KRAJoWF GU Ri J!, S l RU

5, Podjęrie §chwały w spl§Wię wYłro.u i zća&ceprDWania pod-
miotll proWad.ąĘ$q Fleje5ll AŁclond.l!-śł

§. Zć.r}knięcić obrad.

P§li:§il§ź.'A§§§&]]!§§s§§§r.{ ]§u§€Ę §!4lt§t,§xćYj§n
w FZ§Owi€. l{Rs offio3399§7. SĄD REJONOWY w nŻFSŻo-
lĄiiE. Xll WY§ZIAŁ Go§Pot]A§czY KR,ąJoWEGO ff EJE§TBu
§ĄDOWFG§, wpis dG r§irslru: ż? pćidżi€rnikć ?0§9 f,
lBMsi6,2?70j?*?1 ]

l. otjŁoszaN|§ urHwAtY c UM{)RZIN|iJ A(cJ,

ZariĘfl Al§*(, Wł§leIfi |ul*pe § A, idale]" §lhJłkó} t sisd7attó
w Blevowlc DrlY tli O|chowet 'lĄ,3L:3?2 Hr*sruw, *1r,s6,,,.1
da Re]e§i., PrzerlsiębiorcóW p.OWa.jłr]nt}g{, prrłz §ąrj fłejo
*owy w RzesJowie" xli Wydżićł cO§podćrciry KĘs p*d rume,
rem KFS §§003399*?, NlP 8}336o315§, driałaiąc ra trod§l§.
wie pr7epl§u ań, 3h9 § 3 KSl l ninieisłyn oQ,as7J, 7e w dnlu
30 alUdll d 70?o l !,lJ,leYłd,Ąe Wa.rlĘ, /urlt..dd/l,|||U Snńłr I

F6{jięło u§hWEł§ nI 1 w spfawie umłtrenil §l§j; w i(apjlale
ZaąładcwYl}} SpałŁi, aixizałić kapitału Z6kladowego Spóiki
i.mi3ny §:31ulu 5półki, e} łaślę}rującej lIeśri:

LJC*IFJAŁA n..|
Nade}Fajngga WalneQ6 eqlomaczenić

Asseco Wes!ęrn Flropć 5,A, 1saedzib§ * Fłże§.cwie
z dnia 30 Qiudnia ?il20 rctil

Ę §p|nwie: umorżłnln *k.ji W kópll3's ?łkłdr!§wYnl §tx}iki.
§łrl*_§}a keil§{ /skłddE]e§ §i8łki i er liariY §!§tlłu §lD&i

W6lft* żgroriićilJełie A§§ało Weslern Iurope § A iś]rćle;|
SFolłal. mnIal ra W?Ujed/,c B,nlo\Fk larlajU lcdyllL]]n dki,Jn
narius.a sńłki, ł_ Ass8cg lntsff!ćti{,ła1. a.s_ i 5iBtjzirJł w Brć_
tYsidwle 1 dnlo 28 grUdnił 2D?0 l, skiełowdny d0 lćrladu
Spółki na m0cy § § ust. 1 i ? slatł!* spśłŁi o prodjęcie ehia-
łaii maiących Fa celu umoźęnie doł}r§wolne w§każanych
ee wnioskn óhcji i W zBićżku; .aaliłaci* te§s celu. rlri3|a]at
Fa pocstawi8 ań. 359 § 1 i § ż Kodek§u spółsk tłaFElowlrh
l ! g slatutU Spólkl oroł na podslawle art, 360 § 'l, a{t. 362
§ t pkt 6) Or& ćrt, 43l] ś'l i srt, 46§ * i i E ? K6d*łsij spótei
Han.lł+wy6k i § 12 u§l.4 pk! 8} l 1?} §larulu §pćłk;. rĘ}§tana_
Wió co *astępui.j:


