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l, oGŁo§zEIvlA lrtlYMA§ANE PRZEZ KoD§Ks SPÓŁEK HANnŁOWYCH
Dt;kurnenty ak*ji nalezy składac osobiścierry sieclzibie

7arządł-i Spółki. w Prldłęzu, ui. Grabska 677, 32-003 Putiięże,
w drriach robocevch {ocl poniedziałku do piątku}, lv gi:tlzi-

n€ch 800-148c, lui: iistownie na pf]wyz§zy adres w terminie do
dnia 28 iutego 20?'l r.

Foz, §3984. P*t§ffuRc§ §pÓŁKA AKfYJp§A w Krakourie.
Kn§ c000660076, §AD R§JoNoWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMlr*CiA w KRAKOWIE, Xl WYDZiAŁ GCI§PODARCZY
KRAJOWEGO REJ§STRU §ĄDOWEGO, wpis clo r*lestru:
1 lulego 20'l7 r,,
r8L,lsiG-520§a!2a23i

Dokuinenty akcji łlłi*łyskładac w siecjzii:ie §półki pod adresem: ul, św,Mikołiłia19, 50,128 Wrociłw, najpozrriej w ternrinie do 31 grudnił 2a2a r.

Poe, §3§8§, PfiZE§§lĘBlOB$TWfi

PBO§iJKCYJNO-HAItD1_(}W$-USŁUGoWE,.UN|PACO" §PoŁKA AKCYJNA
w Foznaniu. KR§ 00001ł.XCI§4. §ĄD RFJONOWY POZNAŃ,N*!v[ i\ńlA§TO l WiLDA !v POZNANIU, Vlll VYYDZ{AŁ
GO§ PODA RCZY KBAJ OWE G O REJESTR U §ĄD0lllt G O, w.pis
do rejestru: '! j kw-ietnia 2aa2 r.
IBMsiG,5546żl2a201

Drugie wezwanie łio z{cżenis dakun:łl

r-,:tow ;rkcji

Zarząd Spółki ;:od firmą PoiSaurce §,A" z siedzibą

,ł Kreko-

w,i*, KR§ 000066007G, _ł-i:i;iłiłjącłrłpocistav,*-ie e!,ł, '!6 ustawy
z cinia 30 sierpnia 2§lS roku o złłianieustawy - Kr:dek: spółek

hantllcłu*yclr 0raz innych niektóryeh ustaw iDz,U,?0-i9. j 798i.
w zrvi ązki,l e ko niecznością przeprowadzen ia denratel,! a lacj i
akcji §półkr, niniejszym po raz pierwszy wzyvva Akcjo**riLłs;:y
l i

do złcz*iriil w siedzibie §póiki posiadanych odcinków lbiarowycir rlokumentoinr *kcji imiennych Spółki serii A, B, C i §.

Niezł*zen!e dokumentów akcji w s!eda,,iirie Spćliki iJo dnia
28.ł2,2aU r. spc,"vatlr.rj* ł:rak rrłoziiw,oóci wpisu Akejonariuszv cja rejestru. a ćt: ża tym irlr!e r_iniełnoźliy,,i Akcjonariuszowi
r..vykonywanie piav§ urieiałowych z pcsiadarlych akcji.
W okresię oct dnla 1.03.2021 roku do 1.03,2026 roku dotychcza§Qwe akcje w posiaci clokułrrentu zachor,vają jedynie
moc clr:wc,cjową, w zakresle wykazania woŁtec §póiki przez
Akcjoriariuszy przysłr"łgu.iących im praw udziałowyclr, Pc tyir-r
okresie Aki;jonarił,rsze, którzy nie złozyii dokumentóiv akcji
w Spółce żo§taną pczbawieni oc|-1rłny swoich praw udziałowych.
Ztrożenie eiokumentów akcji lłl §póice odbyyy;;6
pisul l rnytn pok,ru.lł,ł.r, ;, gn,.

lie

iręclzie za

Poz, 53985. PBZEDS'EBIORSTWO |NZYN|ERYJNE EHA
§PÓŁKA AKcYJldćĄ we'Wł"ocłarłrirr. KRS 00ł0681361, SAD
REJoNL]!vY DLA WROCŁAIViA FABRYCZNEJ u,iE \r/RoCŁA_

WlU, Vi WYDZiĄŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REjISTRU
§ĄDOWEGO, wpis icl rejestrtl: 2 łzerwca 201 / r.
iBM§,G-496031202c1

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego .,UNt|PACCI" §.A, w Poznaniu (KR§ 0000104004},
w związku z ań. ]6 u§tawy z dnia 30 08 2019 o zmianie

u§tawy - k.s,h. oraz niektórych innych ustaw tDz. U. z 2019 r,,
paz. 1798|, wzywa wszystkich akcjonariuszy §półki do złożenia
posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji nalezy składać w siedzibie Spółki: Poznań,

ul, 27 Grudnia

'!

Wezwanie 2 z

5,

KR§ 0000784264. SĄD REJCINoWY POZNAN-NoWE MlA§TO lWILDA W POZNAN|U, lX WYDZiAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEG0 REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14 maja 20'l9 r.
IBMSiG_55399l2a281

Zarząd spółki pod firrrtą §CĄLAGfiO Spółka Akcyjrra ł siedz!i:ą w Orzeszkowie {adree: Orzeszkowo 32,6Ą-42a Kwiicz},
v*pisanej do Rejestru Przeds!ębiorców Krajowego Rejestrr.l
§ądowegc, poil rrum*rern KRS 0000784264, w związku
z art, '1 6 ustawy- z ąJnia 30 sierpnia 2019 rok* * ztnia,rie ustawy
- Korleks spćłek hanriicwych oraz niektóryłh innych ustafJ
{Dz. U, z 2O19 r,, pcz, 1789 ze zi,n,i, wzywa wszystkich akcjc
nariliszv §póiki dc złozenia pcsiadłnyłłrricikurneniów akcji
w celu ir:i: Ce niaterielizacji,
Dokunrent1, i:kcji nalezy składać w i:iirrze §półi<i tj. Orzeszkowo 32, 64-40 Kwilcz, od porriedziałku c!ł piętk,; w godzinach
6fr
N

DRUG|E WEZWĄN|E D0 ZŁOZEN|A DOKUMENTÓW AKCJi

W ZW|ĄZKU Z DEMAT§R|AL|ZACJĄ

Zarząd Przedsiębiorstwa lnżynieryjnego ERA §.A, z siedzibą
we Wrccławiu. aarejestrowanęj plzez §ąd Rejonowy dią Wrocławia-Fabrycznej we Wroclawir_ł, Vl Wyda!al Gospodarczy
KR§ pod numerem KR§ 0§00681361, w wykonaniu obo,łiązku
wynikającego z afi, 16 ust. 1 ustawy z dnia 3§ sierpnia 2019 r.
o zmianie u§tawy - Kodeks spółek handłowyclr oraz nielttórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do
złozenib posiadanych dgkumentów ekcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji nastąpi aa pisemnym
pokwitowaniem wyda nym akcjonariuszowi,
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iniejsze wezwanie jest wezwa niem pierv;szym,

Pca- §39§8. §lGvARl§ §PÓŁKA AK§YJNA w Warszawie.
KRs 00sO3B0074, SĄD REJONCWY DLA M.ST, WAR§ZAWY
W WAR§ZAWi E, X! l WYDZ|AŁ GO§PCIDARCZY KRAJOWEG
REJI§TBU SADOWEGO, rvpis do rejestru: 9 maja 2007 r,
IBM§iG_5540v na7a}

0

DHi"jGlI WEZVfANiE ilO ZŁOŻ§NiA AKCJlW SP0ŁCE
!rv'zlviązku z wejście;ł,:v życie ustawy z dnia 3ł sierpnia ź019 r.
o zirliatrie u§tawy KorJeks spółek handlowych oł,łz niektórych
innych ustarlł {Dz, U. z 20'l 9 r I l3oz. 1738}, daiej jakł ,,Ustłwa",
§lGVAR iS §,A, {iJa Iej ja ko :,, S priłka " i, i nforrłuje ł kojo lta ł"i uszy
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