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Poz. 79390-79666
Poz. w KRS 1183121-1185120

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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I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
Zarząd Spółki oświadcza, że przyjęta wartość wkładu niepieniężnego w wysokości 10 367 602 zł (słownie: dziesięć
milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwa
złote), odpowiada jego wartości godziwej oraz liczbie 518 380
(słownie: pięćset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt)
akcji imiennych serii E obejmowanych za ten wkład przy cenie
emisyjnej akcji wyższej od ceny nominalnej akcji wynoszącej
5 183 800 zł (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt trzy
tysiące osiemset złotych).

nego Zgromadzenia na dzień 11 stycznia 2022 r., o godz. 1100,
w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A
w Warszawie, o treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

Zarząd Spółki oświadcza, że pomiędzy datą, na którą dokonane zostało oszacowanie wartości godziwej wkładu niepieniężnego a datą jego wniesienia, nie wystąpiły nadzwyczajne
bądź nowe okoliczności wpływające na wycenę wkładu niepieniężnego.

- otrzymuje następujące brzmienie:
„Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.”

Poz. 79418. 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-78771/2021]
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 13 stycznia 2022 r., na
godz. 1000. Zgromadzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej
położonej na I p. budynku biurowego Oddziału Locum S.A.
w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie aktualnego stanu spraw spółki na koniec
2021 roku oraz podjęcie uchwał (i) w sprawie działań
prowadzonych przez nieuprawnione podmioty a zmierzające do podważenia ładu korporacyjnego spółki oraz
(ii) odnoszących się do dotychczasowych działań zarządu
spółki w tych sprawach.
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenie składu osobowego
Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poz. 79419. MESKO SPÓŁKA AKCYJNA w Skarżysku-Kamiennej. KRS 0000041811. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 września 2001 r.
[BMSiG-78963/2021]
MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej,
KRS 0000041811, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 12 września 2001 r.
Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122 niniejszym dokonuje uzupełnienia ogłoszenia w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Wal-
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1. § 20 ust. 10 o dotychczasowej treści:
„Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do wpisania Spółki do
Rejestru Przedsiębiorców ani do podejmowania ważnych
uchwał przez Zarząd.”

2. § 25 ust. 1 o dotychczasowej treści:
„Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 8 (słownie: ośmiu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej
ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki.”
- otrzymuje następujące brzmienie:
„Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 8 (słownie: ośmiu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej
ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec
Spółki pisemnie lub elektronicznie.”
3. § 25 ust. 2 o dotychczasowej treści:
„Z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 pkt 3, § 25 ust. 3 i 4 oraz § 26,
członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę
Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli
złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub
odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.
Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem
Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.”
- otrzymuje następujące brzmienie:
„Z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 pkt 3, § 25 ust. 3 i 4 oraz § 26,
członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę
Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego
wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie
o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu
Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do
kandydata.”
4. § 25 ust. 3 o dotychczasowej treści:
„Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie
wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej
w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego
członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upły-
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