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ne§G Z§rłrm*dzerria $pćłki nr 01109i2020 z 9,S9,żł20 r"
Moc eibo,wiąrująca dłrkułnerrtćwakcji wygi+śn!e z irracy
prawa dnia 1 łnarc a ż021 r. Od łego cJrria jeci,7ną mrizl!woicią wykany*-anie p{a\N z akci!, w tyrn zbyci* akcji, będzie
*pi* * rejestrze akł:joriar!uszy provłarizorl!ffi prr:§z pocl-

Paz, §d2l§. PRZED§iĘBlORSTWO PRODIJKCYJNO-}łAIUDLOW0_USŁUGOW§ .,UNlPACo" SPÓŁKA AKCYJNA
w Pc;natliu, i(RS 00§0104004. $ĄD RtJONOWY FOZNAN-NO'VVI MIA§TO t WlLDP, W POZNANlU, Vlti WYDZIAŁ
GCISPCIDARCZY KRAJOWtGO fi E.JE§TRl-J §ADOWEGO, wpis

dzenia.

fyxj?*?llIż*]

i1o rejestru: 11kwietnia 2Qa2r.

i-.]i§t ,,niyi:]ranv w ,lrcdze ww. uchwały Walnegc Zgrc,ma"

Zarząd Przeds iębi o rstwa Proil kcyjn o-H a nrj owo-U słiłgowego .,l".it\tlPAC*" §.A. w Poznaniu iKR§ 000C104004),
ił zl,vilzku 7 art. i6 ustawy e dnia 30,0E,2019 i", * zmianie
usta,.vy, k^s.h. łra; niektór5,ch innych ustaw iDz, U, e 20'1 9 r,,
i

r-r

Poz. 54ź1 6. NEW Fl NANCE sERVlcE§^§t+1|, nT:.,*T*
w Warszew|ę. KRS 00005222,{4. §ĄD RrJON*\^IY DLA
M.ST. !Ą/Afi§ZrlWY W WAR§ZAWiF, Xlll IVYEZIAŁ GOSPO
DARCZY KRAJCIWEGO REJ*§TRU SĄDO\ffEGO, tvpis
drr rejestrll: 5 września 2ł14 r.
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uIEZWANiE Do ZLOZENlA
AKCJt W SPOŁCI
\,rl zv.liązkr_l

l w*jściemrł zycie

u§tavvy

" .

*

posiatlanychcjokum*ntó.wakcjiwceluichdenrater.iaiizar:ji.

Drrkilmenty akcji naieży składeć w siedzibie Spó,lki: Poznan,
ul. 27 Grułjnia 15.
Wezwałrię 4 z

r drria;f0
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sietl;_

nia 2019 r. o znrianie ł:stewy Kcde!<s społek iral:dlcwvch
ora;: niekiaryclr inr:ycir u§taw {Dz. l-J. z 2019 t",. poz, 1798),
r-lalej jako ,,Ustewa", New Finaric* §ervices §,A, {dalej
jako ;, S połka " ), i nform1-1 je ł kcio na ri Lłszy *,łprowacjzeni u
łc pclski,;go por;qdku pr§wnegc o!:orł,liazkawej derlateria!izacii ;lkcji spólek, która oznac,a zastąpiełri* 5rapierowej formy akcji ;::pisern *łektrcnicenym rv rejestrze akcig-

narlusły pro,xadz<rnym pri*z podmiot, o któi"ym ił.lowa
w art. 3281 § 2 Kceleksu społel< handiolłych w ł:rrmieniu
określonym Usiavr,;l,

Poz. 64219. PRZEDSIĘBIORSTWO frEMONTOWO-HAN-

DLol'ijE BOBRIK §PÓŁKA AKCYJNA w Dqbrowie Gorniczej,

KRs 0000442319. SĄD RFJONOWY KATOWICE_W§CHOD

W KATOWICACH. Vlll WYDZ|AŁ GCI§PODAffCZY KRAJOWIG*
RFJ§STRU §ĄDOWĘS*, wpis do rej*stru: {i gruclrria ża12 r,

ttY:1:-:??,.,1?:9]

półki pocl f i rmą Przedsięlri ł:rstwo Re rnontowo-|Ja ncJiow* BOB|ł[K §póika Akcyjna z siedzibą w Diibr*wie Górni-

Z;:

rzarl

§

uzej (rialej ,,Spółka" l w z,lłiązkrt z eł,i. ] {1 usta\Ą,y z ctnia 30 s!erp-

ie z wi]rovvacj:an,.vllr ! zł"tli a na ini nl oc oł:owi ąlujących
dokuinełltór,r; akcji wvdłnych ilrrez §pclkę wygisa z rnocy
pra!Ą,ał 7 dnieił 1 marca 2821 r.

Zgot:l

poz, 1798}, \i/zy,{/a wszystkich ekcjonariuszy §półki do złozenia

n

ni* 2ł19 roku c emianie ustewy - Ki:cleks spói*k
paz, 1738i,
oraz niektrirych innycir ł-ista,.v iDz" |J, z 2Qi9 r,,'.ł*n4low,;ch
posiaciaco
zlożełr!a
Spółki
Wzywa W§Zy§tkich akcjonariuszy
demsterializacji,
ich
ceiu
w
akcji
clokum*ntów
nych

W związku z powyższymi zmianarni, zarząd Spółki wzywa
akcji naleŹY składaĆ w siedzibie SPÓłki,
wszystkich akcjonariuszy do złożenia cokumeniów akcji naj- Dokumenty
02-456 Wa;- tj. ul. Walentego HoŹdzieńskiego 1, 41-300 Dąbrowa sórnicza,
poźniej do dnia 30.01.2021 r, w siedzibie Spółki:
w dniach roboczych. w godzinach od
§Zawa. ul, Czereśnio wa 98ł12-ł,aby rnogĘ być przekształcone
w formę zapi§u elektronicznego"

Złażeniedokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdaeniem wydanym akcjonariuszowi,

Więcej informacji w sprawie dematęrializacji akcji Spółki
możne enaleźć na www. Spółki; n{s-sa.pl,
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kn§ooóózoz10{," sĄD
W WAH$ZAWIE, Xll WYDZIAŁ GCISPODAHCZY KRAJO-

\^IEGO REJESTRU SĄDCIWtGO, wpis do rejestrul; 17 stycz-

nia ź019 r.
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Poz, 64*2€. R§ lEV€toP&lEluT §PÓŁKA u*.r*Śr*r.ffJ_
szawie. KR§ 0000459844. §ĄD REJONOWY D!

§ZAWY W W,ĄRSZAWIE. Xli WYIZ|AŁ G$§PODARCZY
KfiAJOVVEG$ REJISTRU §ĄDOWEG0, rvpis do rejestiu:
26 kwIetrrla 2ł13 ,,
,8,10111

*t&#"&€
& & ffi ,&&,
§EJONóWY DLA M,sT. wAnszAwy
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RE DĘVILOPMENT §PÓł-KA AKCYJNA Z S|EDZiBĄ W \^lAR§ZA!1/lF. KR§ 0s*O4s9844, sĄD §EJCi\loWY DtA M,§T, \tlAR

§ZAWY W WAft§ZAWlE, Xll ',ł/YDZ|AŁ GO§PODARCZY KRA,

JOWEGO tEJE§TRU §ĄDOWEGO. WPIS DO REJE§TRU:
26"04.20l3

r.

Zarzqd Spółki Re Development SA z siedziba ",v Warszawie, kn§ 00fi045984"4, w zrviąlku z art" ]S u§t€wv z łJnia
złożenia
do
OGEN §.A. w Warszawie, wzywa akcjonariuszy
r. o znrianie u§tawy Kodeks §polek Handlowych
dokurnentów akcji do dnia 31 J2.2a2a r. w siedzibie Spółki, 30,08,201§
oraz nił:którycil inł":yclr u§t;jw, wzywa wszvstkich akcjclnariuw dni robocze. w godzinach 9 -15, celem dematerializacji akcji,
szy §pł:łki rjo łiozerria posiadanych dokumentów akcj! w ceii;
ich delrialerializac]i.
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