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l. §GŁosż§Nl,Ą WVfi,tAGANE PnZĘZ KCIn§K§ §PÓŁ§K
F*u. 4908ź. P§ZED$IĘBlQfi§T\ńrc

PRłSUKCYJNO-|,iAN-

DLOW0-USŁUGOWE,,UNtPĄCo, SF0ŁKA AKCY.JNA

w Poenaniu" KR§ il000"1CI4004, SĄD REjONOWY POZNAŃ,
"NOWE MlA§To i WlLDA !v POZNAldlU, Vlli \^jY*ZlAŁ
GOSPODARCZY KRAJ OWFG0 RtJESTRU §ĄDfiW§G0, wpis
dcl re;estru: 1] kwielrlił 2002
t",

Poz. 490s{. REMCINT*łllA l{sl§lluG §PÓŁKA AK§Y,.|NA
w- {iciańsku. KR§ 00000290S8, §ĄD RIJONOW'/ GDAŃSK-

-PóŁNOC W GDAŃ§KU, Vtl WYDZ|AŁ G$§PODARCZY
l{Rń,JOWĘGO BCJE§TRU §ĄilOWtGO, ,,ivpis cl<"l rejestru:
25 lipca 2S0'1 r,
lBM§iG_4§69 7l2a2a}

IBMSiG-49§;3,1?020]
i

u§tawy - k.s,h. oraz niektórych innych ustaw {Dz, U. z 2019 r.,
poz" 1798}, wzywe wszystkich akcjonariuszy §półki do zło-

żenia posiadanych dokumentów akcji w ęelu ich dernaterializacji.

Dokurnenty akcji należy składać w siedzibie §półki; Poznań,
ul. 27 Grudnia "l §,
Wezwanie

do odbioru/złożenia dokumentów akcji
Łarząd Remontowa Holding S,A. wzywa akcjonariuszy §półki
cio odbioru dokumentów akcji ijeźeli akcjonariusz dotychczas
ich nie odebrał} oraz do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul, Na Ostrowiu 1, w celu ich
demateri a lizacji. Od biórlzłoże nie dokumentów akcji może
nastąpić od dnia ?1 .10.2a2a r., w dni roboczę - od poniedziałku do piątku, w godzinach ód 1200 do 1600.

Wezwanie

1 z 5"

1 z 5,

Poz. 49§B§. frEAt Fos§ §PÓŁKA AKcYJ§IA w We rszawie.
KRS 000CI759317. SAD REJONoWY Di,Ą M.ST WARSZA\/VY

W WAR§ZAWIE, Xlt WYDZ|AŁ GO§PODAffCZY KRAJo-

WEGO REJE§TRU §ĄD{JWEG0, wpis do rej*stru: 26 lisioi:ada 2018

Węzwanie akcjonariuszy

kcyj no-i-l a nd l gwo- U słł"l-

Zarząd Przeds ębi o rstwa P ro d u
§Owegs ".Ui{iPACO" §,A, w Poananiu {KR§ 000S104004},
w związku e art, 16 u§tawy z dnia 30 08 2019 o zmianie

t{ANDtoWYc1,1

w Gdańsku, KR§ 0000444501, SĄD REJONOWY GDANSK,PÓŁNOC W GDAŃSKU. Vll WYDZIAŁ GosPoDARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 17 grud-

r,

iBłl§iG_498391202cl

nia 2a12 r,
IBMSiG-4972al2a2a1

Wezwanie akc_ionariuszy do złożenia dokumentów akcji

PlĘRW§ZE WEZWANlE
Do ZŁoZ§NlA DOKUMENTÓW AKcJl
Zarząó spółki Real Faod §.A" z siedzibą w Warszawie przy

1arząd Remontowa Operator S.A. wzywa akcjcnariuszy §półki
do złożenia dakumentów akcji w siedzibie §półki, w Gdańsku
przy ul. Na Ostrowiu ], w celu ich demateria|izacji.

rejestrowe przechowywane są w Sqdzie Rejonowym dla
rn.st. Warszay/y w Warszawie, Xll Wydział Gospodarczy

Złożenie dokumentów ekcji moze nastąpić w dni robocze
poniedziałku do piątkił, w godzinach od 900 do 'l400.

Al, Jerozłrlirnskich 185. 02-222 Warszawe, której

akta

Krajowego Rejestru Sądowega, pod numere m 00CI0759317.
NlP 522334ż478, kapital aakładowy 3 622 3§S.00 PLN, wpłacóny w całości{delej ..Spółka"} na podstawie Ęrt. 'i6 ustawy
z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustaw,y- - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych u§taw {Dz" U, z 2a19 r.,
poz. 1798} wzywa wszystkich akcjonariuszy §półki do ałozenia posiadanych dokurnentów akcji w celu ich dematerializacji,

Dokumenty akcji należy składać w siecizibię §półki
tj. przy Al. Jerozolimskich 185, aż-ż22 Warszawa, od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni §§tawowo
wolnych od pracy przypadających w tym przedziałe,
w godz,

10a0-,|600.

Złozenie dokumentów akcji w §półce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest 1 z 5 wymaganych przez obowiązujące przepisy praw§. lnformację o wezwaniu udostępnia się także na stronie ii}ternetowęj Spółki pod adresem
realfood.com.pl.

Moc obowiqzująca dokumentów akcji vtrygasa z mocy prawa

z dniem 1.03,2021 r.

ą
24wRżEśf,JiA 2§2* p
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Wezwanie

-

od

1 z 5.

Poz, 49s8s. TAUR§N §Y§TRY§{JCJA §P*ŁK& AKCYJ'{A
w Krakowje, KR§ 0000073321, SA* REJONOSJY DLA KftA,
KoWA.-ŚnÓ DM |E§C lĄ W KR AKo\rf E. X l WYDZI,ĄŁ GOSP$DARCZY KRĄJOWEGO REJISTRU SĄDOWEGO, wpls do
l

r*jestru; 'l 8 grudnia ż00'! r.
lBt'lS,G-4973B 2a2t'i

Na podsta,ruie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.
o zmianię ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r", pcz. i798i TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakawie,

ul. Pcdgórska 25A, 3'1-035 Kraków, NlP 6110202860,
wpisana do Rejestru Przedsięlriorców Kra.iowego Rejestru §ądow€gs prowadzone§o przez §ęd fiejonowy dla
Krakowa-§ródmieśeia w Krakowie, Xl Wydział Gospr:darcz;, krajowego Rejestru §ądowego, pod numerern
KR§ 000007332"l, kapitał zakładowy: 560.575"920,5ż zł
wpłacony w całości{dalej: .,§półka"}, niniejszyrn wzywa
akcjonariuszy $półki. p0 raz pierwszy, do złożeniadokumęntów akcji w §półce,

-
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