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l OGŁOSZENlA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPOŁEK HANDLOWYCH

(,]l] 0000787149 SAD :lEJoN
W WARszAWE, xlv WYDzlAŁ GosPoDAnczY KRAJoWEGo
REJESTRU sĄDoWEGo, Wpis do leje§tru: 23 maj6 2019 r,

IBMsiG_6]373/2020]

Neo Media s.A, (KRs787149}, po raz drugiWzywa akcjonariu-
szy do złożenia dokumentóW skcji w siedzibie spółki, c€lom
rozpoczęcia procedury obowiązkowoj dematerializacii akcii,

W Warszawie. KHs 0000522244. sĄD REJoNoWY DLA
M,sT. WARSZAWY W WAnsuAWE, xlll WYDzlAŁ GosPo,
DARczY KRAJoWEGo REJESTBU sĄDoWEGo, wpis do
rejestru: 5 wżeśnia 20]4 r,

tB lvl siG-51 107/2020]

30.08.2019 r. o zmi?nig ustawy - Kodeks społek h8ndlowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz, U, z 2019 r., poz, 1798),
Wzywa po raz drugi akcjonariuszy spółki do złożenia doku-
m€ntóW posirdanych ałcjiw celu ich d€mat€lializacii-

Dokumenty akcji nal9ł składać w lok6l! społki mieszczą-
cym się W Warszawie pęy ul, Śniad€ckich !0.00-656 War-
szawa, w dniach roboczych, tj, od pon;edziałku do piątłU,
w godzinach 10@l5m.
zlożenie dokumgntów akcji w spólce odbywa się za pissm-
nVm pokWitoWaniem Wydanym akcjonariUsżoWi,

Poz, 599]9. oLYMP SPÓŁKA AKCYJNA w Pozn.n Ll

Kf]S {l0008i1929, SAD ą[Joi'Jo\ĄY PoZi\]A\ NoWE N]]ASTL)
lWLDA W PozNANlU, VlllWYDzlAŁ GosPoDARczY KRA_
JoWEGo REJESTRU sĄDoWEGo, Wpis do rejestrui 9 paź-
dziernika 20]9 r,

lBMsiG 53420/2020]

WEZWANIE 3/5 Do ZŁożENlA DoKU|\4ENTÓW AKc
W sPóŁcE

WEZWANlE Do zŁoŻENlAAKCJlW sPÓŁcE

Wzwiązku zweiściem wżyci€ uśawy z dnia 30 sierpnia 20] 9 r.

ozmianie ustawy Kodek§ §półek handlowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz, U. ż 20]9 r,, poz, 1798), dalejjako ,.U§tawa',
New Finance services s.A. (dalejjako| 

"spółka"), informUje
akcionariuszy o wplowadz€niu do polskiego porźądku praw-
negoobowiążkowej dematerializacji akcji spółek, która ozna-
cza żóstąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicz,
nym w reies&ze akcionariuszy prowadzonym przez podmiot,
o którym mowa w ań, 328' § 2 Kodeksu spóiek handlowych
w brzmieniu okr€ślonym Ustawą,

29odnje ż wp.oWadzonymi zmianami ńoc obowiązUjący€h
dokum€ntów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy
prawa z dniem 1 marca2o21 ..

W związku z powyższym' 2mianami, żar,ąd spółki Wzywa
wszyśtich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji naj-
późni€j do dnia 30,01.2021 r, w §iedzibie spółki: 02-456 War-
szawa, ul, cz€reśniowa 98/127, aby mogły być przeksaałcone
W formę zapi§u elektronic2nego. Złożenie dokumentów 6kcii
W spółce odbywa §ię za pi§emnym potwierdzeniem wyda-
nym akcionariuszowi,

Więcaj informacji W sprawie demsterializacji akcji spółki
możn6 żnaleźć na Www spółki: nfs-§a,pl

oLYMP s,A. z siedzibą w Poznaniu (daleii spółła), w Wyko-
naniu obowiązku ż ań. 16 trst. ] i ust,2 ustawy z 30,08,2019 r.

o zmianie U§tawy - Kodgks spółok handlowych oraz niektó,
rych annych ustaw (Dz, U. 2019 r,, poz. 179a z późn. zm.l.
wżywa akcjon3riuszy spółki do zloźenia po§iadanych doku-
mentów akciiW calu ich demateriaiizacji.
Dokumsnty akcii naieł skladaćW siedzibie spółki {Ul. Marc€-
lińsła 62110, 60-354 Poznań},wdni robo.że,w godż. 8@-16@.

Złożen ie dołumentów akcji odbywa się za pisemnym potwi€r-
dz€niem wydanYm akcjonariUszowi.

W KAToWlCAcH. Vlll
JOWEGO FEJESTRU
6 marca 2002 l,
IBMsiG_6144212020]

zarżad PME s.A. z siedzibą w Katowicach Wzywa wszysikich
akcionariuszy spółki do zlożenia posiEdanych dokumentów
akcjiw celu ich dematerisliracii.

Dokum enty a kcji należy składać w sied2ibi€ spółki, tj, ul. R€y-
monta 2Ą 40_029 Katowice,

WYDZIAŁ GOSPODARCZY KHA
sĄDoWEGo, Wpis do rejestlui

,ł Wars/aWe, KFS !0!0801.1.1lr S
M,sT, WAHSZAWY W WARszAwlE,
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
reje§ku: 28 si€rpnia 2019 r,

IBMsiG 61372/2020]

lTSPÓŁKAAKCYJNA
D RE.]oNo!\ ! DLA

Xll WYDZ|AŁ GoSPo
SĄDoWEGo, Wpis do

Zarrąd Nońh StarD€velopment s,A. z siedzibą W Warszawie,
Ul. Śniadackich 10, 00-656 Warsżawa, wpisanej do Bejestru
Pęedsiębiorców Krajowego Rejostru sądowego p.z€z sąd
Bejonowy dla m.st, Warśz6wy W War§zawie, X|l Wydzi5l
Gośpodaray Kraiowego Hejeśtru sqdowego, pod nulne,
rem KRs 000080]445, REGoN 384219979, NlP 7010942871,
kapitał zakładowv: 100.000 PLN (opłacony w całości) {dalei:
,,spółk6"), dziatając na podstawie ań. ]6 ust, 1 ustawyz dnia

W Poznaniu. KRs 0o0o1o4oo4. sĄD REJoNoWY PozNAŃ-
_NoWE MlAsTo l WlLDA W PozNANlU, Vlll WYDzlAŁ
GosPoDARcżY KRfu oWEGo REJEsTFU sĄDoWEGo, Wpis
do.eieśtru: 11 kwietnia 2002 r.

{Bl\łsiG_61637/2020]

zarząd Przedsiębio.śtwe Produkcyino-Haf,dlowó U§łu-
gow€go "UNlPAco" s,A. W Poznaniu (KHs 0000104004),
W związku z ań. ']5 t]stawy z dnia 30 08 2019 r, o zmianie
u§ta\ivy, k.s,h- orał .iektórych innych Ustaw {Dz. U. z 2019 r,,

MON|TOF SADOWY l GOŚPÓDARCZY _26_
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l. oGtoszENlA WYMAGANE PRzEz KoDEKs sPÓŁEK HANDLoWYcH

MlEŚcłA W KRAKoW|E,
KHAJOWEGO REJESTFU
] lulego 20]7 r,

IBMsiG,61322/2020]

poz, 1 798}, wzywa Wszystki€h akcjon ar iuszy spółki do zlożenia
posiadanych dokUm€ntów 3kcji wcelu ich demalelializacji.

Dokumenł,kcji naleł składać W sjedzibie Spótka: Poznań,
ul. 27 Grudnia 15.

oBllczEN|oWEJ zETo - sPÓtxA AKCYJNA w Po.nan]U,
KRS 0000073624, sĄD REJoNoWY PoZNAŃ_NoWE MlAsTo
l WlLDA W PozNANlU, vlli WYDzlAŁ GosPoDARCZY KFA_
JoWEGo REJESTRU sĄDoWEGo, Wpiś do reje§l.u: 19 glud
nia 200] r,

lBMsjG-6]523/2020l

Zglomadzenie Akcjonariuszy społki Redo§co s-A- z siedzibą
w Nowym Tomyśtu, ul, Kolejowa 31, uchwałą ż dnia 29 wrze,
śnia 2020 loku, pośtanowi|o rożwiązać spółkę i poslawić ją

W związku z powyż§zym wzywa §ię Wierżycieli §pólki, aby
zglosili swe wielżyielności W terminie 6 mie§ięcy od daty
ogłoszenia, Zgłoszenia pizyimowane są w siedzibie spólki,

M.sT, WA8SZAWY W WAFszAWE. xlllWYDzlAŁ GoSPo_
DARczY KRAJoWEGo REJESTRU sĄDoWEGo, wpis do
lej€§tru: 2] listopada 20]1 r.

lBMsiG-55] ] 5/202o]

za rŻąd spółki sAlNz DEVE LoPM E NT s półka Akcyina , śiedżibą
wWalsżawie (adles §iedziby: londo oNZ 1, P, 12,00-124 War
szawa), wpisanej do Hejestru Przedsiębiofców Krajowego
Rejeslru sądowego prowadzonego pĘez sąd RejonowY dla
m.§t. Walszawy wWarszawie. xlllWydział GospodarczY Kra_

Xl WYDZlAŁ GosPoDARczY
SĄDoWEco, Wpis do leieslrU:

TRzEclE WEZWANlE Do zŁożENlA DoKUMENTÓW AKcJl
W sPÓŁcE W CELU lcH DEl\4ATERlALlzAcJl

za żąd Prłed§iębio ls!w6 lJ sługowo- Hand lowego Zastosowań
E lehronicznej Tech n iki obliczen iowei zETo - spółka Akcyjńa
w Poznaniu, ul, Fredry 8a, nr KRs 0000073624, w żWiężku
z ań, ]6 uslawy ż dnia 30 sierpnia 20|9 r, o zmianig uslawY
- Kodeks §półek handlowych oraz ni€których innych Usiaw
(Dz. U. z 20]9 r,, poz. l798}, wzywa wszystkich akcjonariuszy
spółk;do złożenia po§iadanych dokumentów akciiW celu ich
d€matsrializacji,

ookum€nty należy składać najpóźniejdo dnia 3],l2.2020 r,
W siedzibi€ spółki, ij. uI. Ffedry 8A, 60-967 Poznań, pok, 302,
w dni robocz€ W godzin8€h 8*-]4@.

złożenie dokum€ntów odbędzi€ się za pis6mnym pokwitowa,
niem Wydanym akcjonariuszowi.

szcżegółowe inlo.ń.cie znsjduią §ię na §tlonie interneloWej
spólłi pod adreś6m: https://www,zeio,com.pl w .akładce

ffi
w Nowym Tomyślu. KRs 0000358244, sĄD REJoNoWY
PozNAŃ_NoWE MlAsTo lWLDAW PoZNANlU, lxWYDzlAŁ
GoSPODARczY KRAJoWEG0 R€JESTRU sĄDoWE6o, wpis
do lej6stru: 14 cżerwca 2010 l.
lBMsiG.6]407/2020l

zażąd spólki Polsource s,A. z §i€dżibą w Krakowie 130-314)
przy u|.oworskiei ] A |ok, LU 4, KRs numel 0000660076,
zWołUje NadżWyczajne Walne z9lomadrenie spółki na dzień
26listopada 2020 roku, z następującym porządkiem oblad:

1, otwalcie zgromadrenia i WYbór Plzewodniczącego.
2, stwierdz€nie plaWidłowości zwołania W6lnego zgroma-

dzenia i jogo zdolności do pod€jmowania Uchwał.
3. zatwierdzeni€ porządku obrad.
4, Podięcie uchwav w sprawie prżyjęcia zasad finansowania

pźez społłę naĘcia lubobjęcia emilowanyćh pżez nią akcji.
5, Podjęcie uchwały w przedmiocie Zmiafly uchwaly nr 3

zdnia 3],05,2019 r. Wsprawie przYjęcaa nowego ploglamu
opcji na akcje dla pracown;ków oraz wspólplacowników,

7. zamknięcie zqromadżenia.

zqromadzenie odbędzio się o qodz. 'laP" W Krakowie, w biulze
Kancelarii Notarialnei 6ruskoś, Nowak s.c- pr2y ulicy Grotl-
gera 1/1, 30-035 K.aków.

REJoNoWY GDAŃsK_PóŁNoc W 6DAŃsKU. Vlll WYDzlAŁ
GosPoDARcZY KRAJoWEGo REJESTRU sĄDoWEGo, wpis
do rejestlu: ]8 paździelnika 20o1 l,
lBMsiG 6]394/2020]

zarząd Pomolskiej Agencji Bożwoiu Regionalnego s,A, ż sie-
dzibą WsłUpśku 76-200, ul. obrońcóW Wybrzeźa 2, wzwiąrku
z ań. 16 usiawy z dnia 30.08,2019 r, o zmianie uslawy KsH
or.z niektórych annych ustaw (Dz, U, z 2019 l.. poz. 1798,
z późn, zm-), wzywa wszystkich akcjonariusry spółki do zlo,
źenia po§iadanych dokum€nlóW akcjiw spół.e w celu doko,
nania ich demaielializacii,

Dokumenty atcji nal€ł składać Wsiedribie spółki, od ponie-
dzialku do pialku, W godżinach od 9 do ]5, pokói308, w t€l-
minie do 28,02,2021 r.

żlozenie dokumentow akcil w śpółce naś(ąpi za pi§emnym
pokWitowaniem WYdanYm a*cionariuszowi,

AKCYJNA s Siul)ikL K8S 000a0527]]3.
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