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l. 0GŁ*sZ§NlA lłdYMAG&l$§ PHZ§;r KoDEKs sPóŁEK tłA.NDLOWYcH

Foa, §§§75. PftZED§lĘ&i§R§TWg P§§§UKCYJNS-HAN-
DLOWO-USŁUGoWE .,UNlPAco- §POŁKA AKCYJNA
w Poznatliu, KFiS 0000104004. SAD §FJ*NOWY POZNAŃ-
-NOWE [llA§T§ l W|LDA W POZNAł{lU, V||| \łlYDZłAt.
GCISPODARCZY KfiAJOW§GO ff EJESTRU SĄDOWIG0, wpis
do rejestru: i J kwietnia 2*02 r.

IBMSiG_c9§ 79l2a?a}

Varzącl Przeds ieirio rstwa Prodr-r kcy| no-Ha nd lowo- U slu -

gowego ,,UNIPACO" §.A. w Poananiit {Kfi§ 000010ąS04},
w związku z art, 16 il*tawy z dnia l10 t}8 20i§ r. o;nlianle
u§tawy - k.*"h, oraz niektórvłh innych r.istaw,{Dł. U. z 20']S r,,
poz" 1798}, wz}-vva wszysikiłlr akcjonariuszy Spółki do złcee*ia
posiadanych dokL;n-lerrtów akcji w c*lr_ł ich demet*rializacji.

Doi<umenty akłji naiezy składać w sied;łŁ.:ie Spółki: Połnań,
ui. 27 GruCr:ia 15.

We:wanie 5 z 5.

Poz. §§S?§. PRZ§§§lĘBlófr§TWS TEL§KCM§NIKA-
§YJNE ,,OpTOLAND" spÓtrł AKCYJ!\|A w W*rszawie.
KR§ 0000?28607. §AD REJoNOW.r DLA M.ST. yiAR§ZAWY
W W,Ą!ł 3ZAW! [. X ł l WYDZ iAŁ c OS P0 DAR CZY r, fi AJ o\.Ąlt G0
REJE§THU §ĄDOWEGO, wpis do re,iestru: 15 lutego 2005 r.

aBMSiG-57t}7? lżaza}

WEZIĄ/ANlE 4l5

Zarząd sp*łki P,T. ,,OPTOLAND" §,it. wzywa akcjł:riariuszy
§poiki do lłożenia akcji v,l ce|u ich den:*terie lizacji,

l\ależy zlazyć,je r,v siedzibie §pćłki w dni robocze. 91, godz, 9-i 5,

Po:. §9§77, PRz§D§lĘ*lsR§TWo url§ŁoBRAnJŹowe
.,Mli\llx* SPÓŁKA AKCYJ!§A w Gorlicach. |dR§ 0000ź16253.
§ĄD RĘ,J oN OWY DLA KRAKOWA_ŚRODM l [$ClA W Kfi AKil-
WlE, X l i wYDZiAŁ GOSP*DARCZY KRA..j owE Go REJ E STRU
§ĄDO\^/EGO, wpis tic rejestru; 31 sierpnia 2004 r,

IBMSiG_57ł46i20?0]

WEZWANlE 4/5

Zarząd P,W, ,.MlNlX" S.A. wrywa akcjonariuszy Spółki do zło-
żenia akcji w ceiu ich demateriaiizacji, Nałezy je złozyć w sie-
dzibie Spółki, w dni robocze, w godz. 800-]50o.

Fo;fu@inłffi .ilq*fu,Hffi
KRS 0000047460. SĄD REJoNoWY sżCŻEe'Ń-ĆENTRUi,ń
W §ZCZEclNlE, Xlll WYDZ|AŁ GoSPoDAftcZY KRAJO_
WEGCI REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 wrze-
śnia 2001 r.
|BM§iG-697j Bl202a1

Łarząć Spółki Rernor §półka Akcyjna z siedziilł w Recz*.
ł3-21ł, przy ul. Koiejowej 48. wpis;:nej r*o Rejestru Prze,J-
siębiotlców porl numer*rł KR§ 0CIOŁr$4746*, rą; zwiłłkł_ł
z art, '1S ustawy ł dnia 30 sierpnia 2ł19 loku o zniiai_lie łl§ta\..r'y
- kodeks spół*k lrandlow},ch oraz niektórych irrllych ustew

{Dz, U. z 2019 r., poz. 1798} po raz drugi wzywa wszystkich
Akcjonariuszy §półki do złożenia posiadanych dokumentów
akcji w celu ich dematerializacji.

Dakumenty akc.ii należy składać w siedzibie §półki" w dni
robceze, od poniedziałku do piątku, w godainacl-1 8oo-] 5o0.

KR§ 0000286013. sĄD REJONOWY KATCIWlCE-WseHÓD
W KATOW|CACH, Vlll WYDZIAŁ G0SPODARCZY Kft,ĄJo_
WEGO REJESTfiU SĄDOWEGO, wpis do l"ejestru: 7 sierp-
nia 2007 r.

IBMsiG_7012gzazaJ

3 z 5 wezrvanie do złoaenia
dokunrentórł akcji

Zarzatl §półki S.ĄF Spóika ,Ąkcyjna z siedzibą w. §rłsnowctt
(clal*j ,.Spółke},,"v związku r art. 16 u§t, 1 ust€wy z dnie
30 sierpnia 2019 r. o grnianie u§talvv Kodeks §półek Har:dlo-
ułych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.zZalł r., poz. 1/98
z późn, znr.}, wzywa akcjonariuszy Spółki dc złoze nia posiada-
nyłh dokurr:entów akcj! w ce lu ich aernateriłliełcji,

Dokumenty akcji nalezy skłałiac w siecizibie Spółk!,lj, ul^ Lenar-
tou.lił:;a 188. 41 "żl6 Sosnc*yiec, w dnia*h roboczych, rv godri-
nacir rniędry 9'jć i 15'o, za pisenrnym poktvi{owanłetn.

$;iłc obowiązujacych cjokumentóvr akcji,;vydanych przez
Srołkę wygasa z mocy praw6 z dniem "l marca 2a21 r.

Poz. s9080. §!§ARDĘN SPÓŁKA AKCYJNA W t|KWlD&§Jl
w Gdairsku, KR§ 000S385894, SĄD RIJ*NOWY GnśĄŃSK-
-PóŁNOC W GDAŃSKU, Vil WYDZiAŁ GOSPODABCZY
KRAJO\,ryEGO RFJr§TRU §ADOWEGO, wpis do rtjestru:
i9 maja Zil-i 'l r.
lBM§]G-699s3l?020]

Likwidatoł, §iGARDEN §.A, w likwidacji. wzywa po raz 5 akcjo-
nariuszy Spółki do złożenia swoich dokumentów akcji w celu
ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w wyznaczonyrn w tym
ceiu punkcie pod adresem; al, Grunwaldzka 472C,3 piętro,
80-309 Gdańsk. w dni robocze, godz,900,150o.

§półka wyda akcjona riuszom pisemne pokwitowan ia zł§zeni§
dokurnentów akcji,

To wezwanie jest 5 wymaganym przez przepisy,

r
KRS 0000053972. SĄD REJONOWY DLA M:§T. Wnn§ŻAWv
W WARSZAWIE. XlV WYDZ|AŁ GOSPODARCZY KRAJO_
WEGO REJESTRU §ĄDOWECCI, wpis do rejestru: 18 paź-
dziernika 2001 r,

IBM§iG_56430l2c20]

Zarzdtj §póiki SuperDroll Spółkł Akcyjn; z siedzibą w Kal-
czewie idaiej ,,Spółka"i, w zwiilzku z art" 16 ustarły z dnia
3C sierpnia żC-l9 roku v rmianie u§ta}§y - Koc]eks spóiek harr-
cllowlręfi oraz niektórych ir:nych Ll§taw, wźywa wszy$tkich

7 §RUDl§lA 2s20 R *37 * MoNlTOR §ADOWY l Gs§PonARcZY

AB
Podświetlony


