MONITOR
SĄDOWY i GOSPODARCZY
Warszawa, dnia 29 października 2021 r.

Nr 211 (6356)

Poz. 67636-67982
Poz. w KRS 1002621-1014620

UWAGA
Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
i pobierania opłat za ogłoszenia:
– Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
(Dz.U.2014.125),
– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie
wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.649).
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków
obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. został
zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.
Z dniem 1 stycznia 2013 r. ogłoszenia m.in. sprawozdań ﬁnansowych określonych
w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330)
publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony został obowiązek publikacji sprawozdań ﬁnansowych
wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania
ﬁnansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1
ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Dla jednostek nieobjętych przepisami KRS, jeśli ich sprawozdania podlegają badaniu
na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości, z dniem 1 stycznia 2013 r. powstaje obowiązek
publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Numer rachunku bankowego:
Ministerstwo Sprawiedliwości
NBP O/O Warszawa

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
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w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
0000924841, niniejszym informuje, że Spółka Budren S.A.
powstała w wyniku przekształcenia Spółki Budren Sp. z o.o.
(KRS nr 0000452162), dokonanego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Budren Sp. z o.o.
z dnia 31.08.2021 r., zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusz w Toruniu Julii Szczech
(akt. not. Rep. A nr 2535/2021). Wpis Spółki Budren S.A. do
KRS nastąpił z dniem 1.10.2021 r.

zamkniętej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 K.s.h., do objęcia
przez akcjonariusza Spółki w zamian za wniesienie wkładu
niepieniężnego opisanego powyżej.

Prezes Zarządu Budren S.A.
Krzysztof Reniewski

Poz. 67661. LOCUM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000136019. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 października 2002 r.
[BMSiG-66926/2021]

Poz. 67660. KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE SPÓŁKA
AKCYJNA w Końskich. KRS 0000101854. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 marca 2002 r.
[BMSiG-67158/2021]

Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 listopada 2021 r., na godz. 1000, które odbędzie się w Sali konferencyjnej położonej na I p. budynku biurowego Oddziału
Locum S.A. w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8, z następującym porządkiem obrad:

Zarząd Koneckich Zakładów Odlewniczych Spółka Akcyjna
(dalej: „Spółka”), działając na podstawie upoważnienia
zawartego w § 12 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, w dniu 22 października 2021 r. podjął uchwałę 8/2021 o podwyższeniu
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
(protokół z posiedzenia Zarządu - akt notarialny Repertorium
A 5938/2021) i zgodnie z dyspozycją art. 4471 Kodeksu spółek
handlowych przekazuje informacje wskazane w art. 3121 § 5.
Przedmiotem wkładu niepieniężnego w zamian za akcje
serii E jest automatyczna linia odlewnicza DISA pracująca
w technologii DISAMATIC, model 270-A, numer fabryczny
180010, rok produkcji 2015, producent firma DISA Industries
A/S, Taastrup, Dania, w skład której wchodzą: zespół formowania DISA 270-A DMM, n/s 180010, rok prod. 2015, zespół
automatycznej wymiany form DISA 270-A APC, rok prod.
2015 oraz zespół automatycznego pozycjonowania rdzeni
DISA 270-A CSE, n/s 290457/180010, rok prod. 2021.
Zarząd Spółki ustalił wartość godziwą wnoszonego wkładu
niepieniężnego na kwotę 10.367.602 zł (słownie: dziesięć
milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset
dwa złote), przyjmując jako punkt wyjścia wartość rynkową
kompletnego środka technicznego określoną w ekspertyzie
nr 278062/10/21-9509 z dnia 15.10.2021 r., wykonaną przez
firmę DEKRA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sporządzoną na dzień 15 października 2021 r. przez rzeczoznawcę
Pana Wiesława Kleczkowskiego, nr uprawnień DEKRA 9509,
pomniejszając tę wycenę o nakłady dokonane przez Spółkę
niezbędne na skonfigurowanie kompletnej linii, a ujęte
w wycenie DEKRA (zalewarka ASEA, transporter form, kraty
wstrząsowe z obudową dźwiękochłonną, zespół podawania
masy formierskiej, zespół odpylania) i wynik ten korygując
o wartość fakturową zakupu, wraz z kosztami obsługi zakupu,
wyposażenia linii wymienionego w zd. poprzednim powyżej poniesionymi i udostępnionymi przez spółkę GUSS-EX
Sp. z o.o.
Zarząd Spółki oświadcza, że przyjęta wartość wkładu niepieniężnego odpowiada jego wartości godziwej oraz liczbie
518.380 (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji obejmowanych za ten wkład przy cenie emisyjnej akcji wyższej od ceny nominalnej akcji.
Akcje serii E zostały zaoferowane w trybie subskrypcji
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1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dla LOCUM S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 8.000.000 zł i nie wyższą niż 12.000.000 zł, poprzez emisję nie mniej niż 8.000.000
i nie więcej niż 12.000.000 akcji serii L imiennych nieuprzywilejowanych w drodze subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy na dzień 23 listopada 2021 r. (dzień prawa poboru).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 pkt. 1 Statutu
Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dodania w § 4 Statutu
Spółki pkt. 8.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Dotychczasowa treść § 8 Statutu Spółki:
1. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza, w drodze jej nabycia przez spółkę.
2. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki określi szczegółowe
warunki umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w zakresie
niezastrzeżonym dla Walnego Zgromadzenia.
Proponowana treść § 8 Statutu Spółki:
1. Akcje mogą być umarzane dobrowolnie, za zgodą danego
akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie dobrowolne wymaga pisemnej zgody akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy. Za zgodą akcjonariusza, umorzenie akcji może się odbyć bez wynagrodzenia
za umorzone akcje. Wysokość wynagrodzenia za akcje, które
mają być umorzone winno być uzgodnione przez akcjonariusza i zarząd Spółki, przed zwołaniem walnego zgromadzenia,
obejmującego podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. W przypadku nieuzgodnienia wynagrodzenia za akcje, które mają
być umorzone, podjęcie stosownej uchwały lub nabycie akcji
w celu umorzenia, jest wyłączone.
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3. Umorzenie przymusowe może nastąpić jeśli:
1) zachodzi brak skutecznego prawnie oświadczenia o objęciu
akcji danej serii, lub
2) zachodzi działanie na szkodę Spółki.
Procedurę przymusowego umorzenia akcji może inicjować
Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza Spółki lub dowolny akcjonariusz lub inny uprawniony z akcji jako ich użytkownik lub
zastawnik, posiadający co najmniej 10% głosów w Walnym
Zgromadzeniu Spółki. Umorzenie przymusowe ma charakter odpłatny i następuje za wynagrodzeniem nie niższym od
wartości aktywów netto, wskazanych w ostatnim rocznym
sprawozdaniu finansowym Spółki, przypadających na umarzane akcje, pomniejszoną o kwotę przeznaczoną do podziału
między akcjonariuszy.
4. Za umorzone akcje wyłączone jest wydawanie świadectw
użytkowych.
5. Przymusowe umorzenie akcji, dotyczyć może akcji objętych
po zarejestrowaniu zmiany statutu Locum S.A., która taką
możliwość wprowadziła.
6. Pozbawienie akcjonariusza jego wszelkich praw z akcji,
z powodu nie spełnienia przez niego wszystkich świadczeń
związanych z objęciem emitowanych akcji, nie wymaga żadnej uchwały Rady nadzorczej Locum S.A.

nalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, na który składają się
następujące emisje akcji:
- serii A - 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji
- serii B - 165.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji
- serii C - 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji
- serii D - 844.400 (osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta) akcji
- serii E - 977.900 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy
dziewięćset) akcji
- serii F - 619.800 (sześćset dziewiętnaście tysięcy osiemset)
akcji
- serii G - 478.400 (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy
czterysta) akcji
- serii H - 4.063.729 (cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące
siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji
- serii I - 744.306 (siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta
sześć) akcji
- serii J - 14.400.000 (czternaście milionów czterysta tysięcy)
akcji
- serii K - 14.408.564 (czternaście milionów czterysta osiem
tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcje
- serii L - nie mniej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji i nie
więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji.

Dotychczasowa treść § 4 punktu 1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.342.099 zł (trzydzieści
osiem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i jest podzielony na 38.342.099
(trzydzieści osiem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące
dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł
(jeden złoty) każda akcja, na który składają się następujące
emisje akcji:
- serii A - 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji
- serii B - 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji
- serii C - 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji
- serii D - 844.400 (osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta) akcji
- serii E - 977.900 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy
dziewięćset) akcji
- serii F - 619.800 (sześćset dziewiętnaście tysięcy osiemset)
akcji
- serii G - 478.400 (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy
czterysta) akcji
- serii H - 4.063.729 (cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące
siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji
- serii I - 744.306 (siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta
sześć) akcji
- serii J - 14.400.000 (czternaście milionów czterysta tysięcy)
akcji
- Serii K - 14.408.564 (czternaście milionów czterysta osiem
tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcje.

Proponowana treść § 4 punktu 8 Statutu Spółki:
Akcje serii L są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi.

Proponowana treść § 4 punktu 1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 46.342.099 zł
(czterdzieści sześć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 50.342.099 zł
(pięćdziesiąt milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i jest podzielony na nie mniej
niż 46.342.099 (czterdzieści sześć milionów trzysta czterdzieści
dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji i nie więcej niż
50.342.099 (pięćdziesiąt milionów trzysta czterdzieści dwa
tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, o wartości nomi-
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Poz. 67662. OPULENTIA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000383825. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2011 r.
[BMSiG-66976/2021]
Zarząd Opulentia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31 (00-511 Warszawa), wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383825,
NIP 5252506144, z kapitałem zakładowym w wysokości
1.200.000,00 zł (wpłaconym w całości), zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „ZWZ”) na dzień 25 listopada 2021 r., o godz. 1200, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusz Marty Józefiny Pruszczyńskiej przy ul. Wilczej 72/1, 00-670 Warszawa.
Przewidywany porządek obrad ZWZ:
1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności
do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
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