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Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie inter-
netowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację 
z akcjonariuszami.

Z poważeniem
Mariusz Szymula

Prezes Zarządu La Rive S.A.

Poz. 69505. MERAZET SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. 
KRS 0000038740. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO 
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierp-
nia 2001 r. 
[BMSiG-69796/2020]

Zarząd Merazet S.A. z siedzibą w Poznaniu, w związku z art. 16 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. 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 w celu ich dema-
terializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy 
ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań, w dni robocze, od ponie-
działku do piątku, w godz. 900-1500.

Niniejsze wezwanie jest 5 z 5.

Poz. 69506. NEW FINANCE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA 
w Warszawie. KRS 0000522244. SĄD REJONOWY DLA 
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do 
rejestru: 5 września 2014 r. 
[BMSiG-51109/2020]

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”, 
New Finance Services S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje 
akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku praw-
nego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która ozna-
cza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicz-
nym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, 
o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych 
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 30.01.2021 r. w siedzibie Spółki: 02-456 War-
szawa, ul. Czereśniowa 98/127, aby mogły być przekształcone 
w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji 
w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wyda-
nym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółki 
można znaleźć na www. Spółki: nfs-sa.pl.

Poz. 69507. 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-70010/2020]

Zarząd spółki pod firmą NITROERG S.A. z siedzibą w Bieru-
niu („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze 
zm.) wzywa po raz czwarty wszystkich akcjonariuszy Spółki 
do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów (odcinków 
zbiorowych) akcji imiennych serii A, serii B i serii C w kapi-
tale zakładowym NITROERG S.A. - w celu ich dematerializacji 
i wpisania każdego z akcjonariuszy do rejestru prowadzonego 
przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące składania, przesyłania 
i przyjmowania dokumentów akcji znajdują się na stronie 
internetowej Spółki pod adresem: https://nitroerg.pl/akcjo-
nariusze/dematerializacja-akcji.

Poz. 69508. ODLEWNIA ŻELIWA „DRAWSKI” SPÓŁKA 
AKCYJNA w Drawskim Młynie. KRS 0000164164. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, 
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2003 r. 
[BMSiG-63990/2020]

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA 
DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI

Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. 
o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy 
z dnia 15 maja 2020 r, o zmianie niektórych ustaw w zakre-
sie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS - CoV-2 (Dz.U.2020.875), dnia 1 marca 2021 r. 
w ramach wprowadzonej do polskiego porządku prawnego 
obowiązkowej dematerializacji akcji, utracą moc prawną 
papierowe dokumenty akcji wydane przez Spółkę, a uzyskają 
ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez pod-
miot wybrany z listy uprawnionych do prowadzenia rachun-
ków papierów wartościowych, tj. mających licencję Komisji 
Nadzoru Finansowego.
Wobec powyższego, Zarząd Odlewni Żeliwa „DRAWSKI” S.A. 
wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji 
w siedzibie Spółki, pod adresem: 64-731 Drawski Młyn, 
ul. Szosa Dworcowa 30, w dniach roboczych (od poniedziałku 
do piątku), w godzinach 800-1400, począwszy od dnia 8 grud-
nia 2020 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisem-
nym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji:
1. Osobiście w siedzibie Spółki na podstawie okazanego 
dowodu osobistego oraz weryfikacji danych zawartych 
w Księdze Akcyjnej.


