MONITOR
SĄDOWY i GOSPODARCZY
Warszawa, dnia 4 listopada 2020 r.

Nr 216 (6106)
Poz. 60265-60706
Poz. w KRS 1052500-1063517

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
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-303) przy alei Józefa Piłsudskiego 50 („Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia
30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1798), wzywa po raz trzeci akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

stronie internetowej Spółki, to jest www.locumsa.pl, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: ul. Piłsudskiego 50, 41-303 Dąbrowa Górnicza, w dniach roboczych
(od poniedziałku do piątku), w godzinach od 700 do 1500.

Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje akcjonariuszy Spółki, że od dnia 1 marca 2021 r. z mocy prawa,
każdy akcjonariusz ma być wpisany do rejestru akcjonariuszy,
prowadzonego przez wybrany przez Spółkę podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
Do wykonywania praw akcjonariuszy, a w tym uczestniczenia
w walnych zgromadzeniach, wyłączne znaczenie będą miały
zaświadczenia/wyciągi z rejestru akcjonariuszy.

Poz. 60320. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE SPÓŁKA
AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000084137. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 lutego 2002 r.
[BMSiG-44984/2020]

Poz. 60322. MADNETIC GAMES SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000857567. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 września 2020 r.
[BMSiG-62002/2020]

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Wezwanie akcjonariuszy
do złożenia w Spółce dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Krakowskie Zakłady Garbarskie
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”)
w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku 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 dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki,
tj. ul. Półłanki 80, 30-740 Kraków, w dniach roboczych
(od poniedziałku do piątku), w godzinach 800-1500.

Poz. 60321. 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-48487/2020]
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako
„Spółka”), działając na podstawie 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
ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia
dokumentów akcji Locum S.A.
Dokumenty akcji należy składać, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem akcjonariusza, w Spółce, w Oddziale Locum S.A.
w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8 (85-758 Bydgoszcz)
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach
od 900 do 1600.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi przez Zarząd Locum S.A.
Niniejsze wezwanie jest piątym kierowanym zgodnie z ww.
ustawą, a informację o wezwaniu udostępnia się także na
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Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.
o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Madnetic Games Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu (50-431) pod adresem: ul. Stanisława Więckowskiego 31/6, NIP 8992882986, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000857567 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego), kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, kapitał wpłacony: 100.000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki,
po raz drugi, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania
dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod
adresem madnetic-games.com.

Poz. 60323. MARTIFER RENEWABLES SPÓŁKA AKCYJNA
w Krakowie. KRS 0000236614. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20 lipca 2005 r.
[BMSiG-49575/2020]
Trzecie wezwanie
do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Spółki Martifer Renewables Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie (dalej „Spółka”), 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
z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać do dnia 26.02.2021 r. w siedzibie Spółki, tj. ul. Warszawska 1/5, 31-155 Kraków, w dniach
roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach między
9:00 i 15:00, za pisemnym pokwitowaniem.
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