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wego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymie-
niające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgroma-
dzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach 
przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), 
w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista 
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu.

W wyżej wskazanym miejscu i godzinach, na 15 dni przed 
Walnym Zgromadzeniem, akcjonariuszom na ich żądanie 
będą wydawane odpisy sprawozdania zarządu z działalności 
spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawoz-
dań rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania oraz analo-
gicznie odpisy sprawozdań skonsolidowanych i dotyczących 
ich sprawozdań rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad, na 
żądanie akcjonariusza, odpisy wniosków zostaną wydane 
w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Poz. 43199. MIPAK INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA 
w Połomiu Małym. KRS 0000695137. SĄD REJONOWY DLA 
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis 
do rejestru: 18 września 2017 r. 
[BMSiG-42352/2020]

Likwidator Spółki MIPAK INTERNATIONAL S.A. w likwidacji 
z siedzibą w: Połom Mały 7, 32-862 Porąbka Iwkowska, wpisanej 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000695137, 
zawiadamia po raz drugi, że w dniu 8.07.2020 r. podjęta została 
uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariu-
szy o rozwiązaniu Spółki i otwarcia jej likwidacji.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelno-
ści w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego 
ogłoszenia.

Poz. 43200. MNI SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. 
KRS 0000003901. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY 
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 marca 2001 r. 
[BMSiG-43639/2020]

Zarząd MNI S.A. (KRS 3901), na podst. art. 399 § 1 w zw. 
art. 395 i art. 402 k.s.h., zwołuje na 24 września 2020 r. w War-
szawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w Kancelarii Nota-
rialnej Adama Banaszka, godz. 1000, ul. Jaworzyńska 7/16.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3.  Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowo-

ści zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5.  Rozpatrzenie sprawozdań z działalności i sprawozdań 

finansowych za 2019 r.

 6.  Rozpatrzenie wniosku w sprawie pokrycia straty/podziału 
zysku za 2019 r.

 7.  Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 
w 2019 r. i z oceny sprawozdań za 2019 r.

 8.  Rozpatrzenie kwestii dot. rejestru akcjonariuszy;
 9.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zatwierdzenia sprawozdań z działalności i sprawozdań 
finansowych za 2019 r.;

b)  pokrycia straty/podziału zysku za 2019 r.;
c)  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-

łalności w 2019 r. oraz z oceny sprawozdań za 2019 r.;
d)  udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady 

Nadzorczej absolutorium za 2019 r.;
e)  rejestru akcjonariuszy oraz podmiotu mającego pro-

wadzić rejestr;
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Zarząd jednocześnie przypomina o treści art. 406 k.s.h.

Poz. 43201. NGS OIL & GAS SPÓŁKA AKCYJNA w Kro-
śnie. KRS 0000590128. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, 
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 grudnia 2015 r. 
[BMSiG-43590/2020]

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) „Ustawa”, Zarząd 
NGS Oil & Gas Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krośnie, wpisanej 
do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000590128 (dalej: 
„Spółka”), informuje akcjonariuszy o obowiązkowej dema-
terializacji akcji spółek, przez zastąpienie papierowej formy 
akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy pro-
wadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 KSH 
w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących 
dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy 
prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa 
wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji naj-
później do dnia 28.02. 2021 r. w siedzibie Spółki: (38-400 Kro-
sno, ul. Żwirki i Wigury 6c), aby mogły być przekształcone 
w formę zapisu elektronicznego.

Poz. 43202. NITROERG SPÓŁKA AKCYJNA w Bieruniu. 
KRS 0000268394. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD 
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grud-
nia 2006 r. 
[BMSiG-43586/2020]

Zarząd NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu, Plac Alfreda 
Nobla 1, działając na podstawie art. 399 § 1, 400 § 1 oraz 402 
§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 wrze-
śnia 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Bieruniu przy 
Placu Alfreda Nobla 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
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 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 

i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady 

Nadzorczej NITROERG S.A.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego 

Regulaminu Rady Nadzorczej NITROERG S.A.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Zarządu 

NITROERG S.A.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego 

Regulaminu Zarządu NITROERG S.A.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach 

zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia.

12. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki w ramach punktu 6 
porządku obrad:

 1)  zmiana brzmienia § 12 ust. 3 Statutu Spółki z dotychcza-
sowego:
„Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność 
na posiedzeniu co najmniej 2/3 jego składu. Uchwały 
Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość 
głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odle-
głość. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa 
Zarządu.”

na nowe następujące brzmienie:
„Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest uczestnicze-
nie w posiedzeniu co najmniej 2/3 jego składu. Uchwały 
Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. 
W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wyko-
rzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość. Dopuszcza się również możliwość głosowa-
nia w trybie pisemnym, a także udział w podejmowaniu 
uchwał, poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za 
pośrednictwem innego członka Zarządu. W razie równości 
głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.”

 2)  w § 12 ust. 5 Statutu Spółki wyrazy „art. 7 ust. 3” zastę-
puje się wyrazami „art. 7 ust. 3 pkt 2”.

 3) w § 16 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki:
a)  w lit. j przecinek na końcu wersu zastępuje się średni-

kiem;
b)  po lit. j dodaje się lit. k w następującym brzmieniu:

„złożyła egzamin dla kandydatów na członków orga-
nów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyzna-
czoną przez ministra właściwego do spraw aktywów 
państwowych,”

 4)  zmiana brzmienia § 19 ust. 4 Statutu Spółki z dotychcza-
sowego:
„Posiedzenia zwołuje się pisemnie, na co najmniej 7 dni 
przed datą posiedzenia. Posiedzenia mogą być zwoływane 
w krótszym terminie, także telefonicznie, pod warunkiem, 

że żaden z członków Rady nie sprzeciwi się odbyciu posie-
dzenia. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady 
Nadzorczej określa jej Regulamin.”

na nowe następujące brzmienie:
„Posiedzenia zwołuje się pisemnie, na co najmniej 7 dni 
przed datą posiedzenia. Posiedzenia mogą być zwoływane 
w krótszym terminie, także telefonicznie, pod warunkiem, 
że żaden z członków Rady nie sprzeciwi się odbyciu posie-
dzenia. Szczegółowy tryb zwoływania oraz uczestnictwa 
w posiedzeniu Rady Nadzorczej określa jej Regulamin.”

 5)  zmiana brzmienia § 20 ust. 5 Statutu Spółki z dotychcza-
sowego:
„Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bez-
względną większością głosów w obecności co najmniej 
połowy członków Rady, chyba że ustawa lub inne posta-
nowienia Statutu stanowią inaczej. W razie równości gło-
sów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

na nowe następujące brzmienie:
„Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną 
większością głosów jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co 
najmniej połowa członków Rady, chyba że ustawa lub 
inne postanowienia Statutu stanowią inaczej. W razie 
równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej.”

 6)  zmiana brzmienia § 20 ust. 6 Statutu Spółki z dotychcza-
sowego:
„Członek Rady nieobecny na posiedzeniu może jed-
nak brać udział w podejmowaniu uchwał określonych 
w zaproszeniu w ten sposób, że głos swój odda na piśmie 
za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.”

na nowe następujące brzmienie:
„Członek Rady Nadzorczej nieuczestniczący w posiedze-
niu może brać udział w podejmowaniu uchwał określo-
nych w zaproszeniu w ten sposób, że głos swój odda na 
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzor-
czej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej.”

 7)  w § 20 Statutu Spółki uchyla się i wykreśla ust. 7 o nastę-
pującym brzmieniu:
„Głosu członka Rady Nadzorczej, oddanego na piśmie, nie 
uwzględnia się przy podejmowaniu uchwał w sprawach 
osobowych oraz w sprawach poddanych głosowaniu taj-
nemu.”

 8)  zmiana brzmienia § 21 ust. 1 Statutu Spółki z dotychcza-
sowego:
„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także bez 
odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania 
(tryb pisemny podejmowania uchwał) lub z wykorzysta-
niem środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość.”

na nowe następujące brzmienie:
„W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć 
również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
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porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza może 
podejmować uchwały także bez odbycia posiedzenia 
w drodze pisemnego głosowania (tryb pisemny podej-
mowania uchwał) lub przy wykorzystaniu środków bez-
pośredniego porozumiewania się na odległość.”

 9)  zmiana brzmienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki z dotychcza-
sowego:
„Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1 jest 
ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali 
powiadomieni o treści projektu uchwały.”

na nowe następujące brzmienie:
„Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1, jest 
ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali 
powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej 
połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podej-
mowaniu uchwały.”

10)  w § 22 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki wyrazy „art. 7 ust. 3” 
zastępuje się wyrazami „art. 7 ust. 3 pkt 2”.

Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w obradach 
Zgromadzenia przysługuje uprawnionym z akcji imiennych, 
jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień 
przed terminem Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgroma-
dzeniu będzie wyłożona do wglądu w Biurze Zarządu Spółki 
na trzy dni robocze przed terminem odbycia Zgromadzenia.

W tym samym miejscu w terminach przewidzianych 
przepisami prawa, dostępne będą materiały objęte porząd-
kiem obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście 
lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać 
udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Zarząd Spółki, zgodnie z art. 4065 § 1 k.s.h., postanowił, że 
nie będzie można wziąć udziału w Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elek-
tronicznej.

Poz. 43203. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HAN-
DLOWE WŁODZIMIERZ SPÓŁKA AKCYJNA w Trzebini. 
KRS 0000119315. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
25 czerwca 2002 r. 
[BMSiG-43446/2020]

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw Przedsiębiorstwo Usługowo 
Handlowe Włodzimierz Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini 
pod adresem: ul. gen. Sikorskiego 71, NIP 628-19-08-302, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000119315 (Sąd Rejonowy 
dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 

10 116 000 zł, kapitał wpłacony: 10 116 000 zł, niniejszym 
wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia 
dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania 
dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod 
adresem www.wlodzimierz.pl.

Poz. 43204. REST SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZA-
CJI we Wrocławiu. KRS 0000239530. SĄD REJONOWY DLA 
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, 
wpis do rejestru: 10 sierpnia 2005 r. 
[BMSiG-43619/2020]

Likwidatorzy REST S.A. w restrukturyzacji w likwidacji, 
KRS 0000239530, informują, iż Walne Zgromadzenie dnia 
14.08.2020 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki w związku 
z czym nastąpiło otwarcie likwidacji Spółki.

Niniejszym Likwidatorzy po raz pierwszy wzywają wierzycieli 
Spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie 6 miesięcy od 
dnia ukazania się drugiego ogłoszenia.

Poz. 43205. SIGARDEN SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. 
KRS 0000385894. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC 
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 maja 2011 r. 
[BMSiG-43593/2020]

Likwidator SiGarden SA w likwidacji z siedzibą w Gdańsku 
(KRS 385894) zawiadamia, że w dniu 27.07.2020 r. Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęło uchwałę 
o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.

Wzywa się po raz 2. wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wie-
rzytelności na adres: ul. Batorego 16/1A, 80-251 Gdańsk, 
w terminie 6 miesięcy od daty tego wezwania.

Poz. 43206. STOLBUD WŁOSZCZOWA SPÓŁKA AKCYJNA 
W LIKWIDACJI we Włoszczowie. KRS 0000052383. SĄD 
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 paź-
dziernika 2001 r. 
[BMSiG-43721/2020]

Likwidator Stolbud Włoszczowa Spółka Akcyjna w likwidacji 
z siedzibą we Włoszczowie, na podstawie art. 399 § 1 ksh 
zwołuje na dzień 24 września 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie 
Spółki we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 74, Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.  Wybór Przewodniczącego i przedstawienie porządku 

obrad.
3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał.
4.  Zatwierdzenie bilansu otwarcia likwidacji Spółki.


