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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
Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Rynkiewicz; MS
Data: 2016.07.27 09:00:56 +02'00'

MSIG 144/2016 (5029)

poz. 19053–19054

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 L O W YC H
sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji
przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy
posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego.
Uchwała w tej sprawie nie została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 maja 2016 r.
W związku z powyższym uprawnienie wyżej wymienionych
akcjonariuszy do żądania przymusowego odkupu z mocy
prawa przeistoczyło się na podstawie art. 4181 § 4 Kodeksu
spółek handlowych w obowiązek HUTY ŁABĘDY S.A. do
odkupu akcji w celu ich umorzenia, co powinno nastąpić
w terminie trzech miesięcy od powyższego Walnego Zgromadzenia, tj. do 24 sierpnia 2016 r. Ostatecznie, siedemnastu
akcjonariuszy, dysponujących łącznie 9.101 akcjami HUTY
ŁABĘDY S.A., stanowiących 0,0934% kapitału zakładowego
Spółki, złożyło akcje w Spółce w terminie miesiąca od Walnego Zgromadzenia i akcjonariusze ci zgodnie z art. 4181 § 5
Kodeksu spółek handlowych zostaną objęci odkupem akcji
w celu ich umorzenia.
Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. uchwałą nr 82/VII/2016
z dn. 12 lipca 2016 r. ustalił cenę odkupu akcji w wysokości
39,74 zł (trzydzieści dziewięć złotych 74/100) za jedną akcję.
Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6
Kodeksu spółek handlowych jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych
o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Poz. 19053. BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE „BELMA” SPÓŁKA AKCYJNA w Białych Błotach.
KRS 0000035694. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-19464/2016]
Zarząd BZE „BELMA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach na
podstawie § 31 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie w dniu 22 sierpnia 2016 r., o godz. 1000, w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysko-Kamienna,
ul. Legionów 122 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w organach Spółki.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Poz. 19054. 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-19524/2016]
Akcjonariusze spółki posiadający ponad 50% akcji i ponad
50% głosów zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

(NWZ) na dzień 22 sierpnia 2016 r., na godz. 1000, Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoszczy, w Kancelarii Notarialnej Maciej
Mielcarek, Wojciech Osławski s.c. w Bydgoszczy, ul. Krasińskiego 9/1. Na Przewodniczącego Zgromadzenia akcjonariusze
wyznaczają akcjonariusza Mirosława Stajszczaka.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dodania w § 15 Statutu
Spółki punktu 7.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dodania w § 15 Statutu
Spółki punktu 8.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 Statutu
Spółki.
8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu co do wydanych przez
spółkę dokumentów akcji.
9. Podjęcie uchwały co do prawidłowości wydanych przez
Spółkę dokumentów akcji.
10. Przyjęcie sprawozdania Zarządu co do prowadzonej
przez Zarząd księgi akcji.
11. Podjęcie uchwały co do prawidłowości prowadzonej
przez Zarząd księgi akcji.
12. Podjęcie uchwały co do listy akcjonariuszy Locum S.A.
według stanu na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.
13. Przyjęcie sprawozdania Zarządu co do treści prowadzonej przez zarząd księgi protokołów uchwał Zwyczajnych
i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Locum S.A. za
okres od zarejestrowania spółki do chwili obecnej.
14. Podjęcie uchwały co do treści księgi protokołów uchwał
Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń
Locum S.A. za okres od zarejestrowania spółki do chwili
obecnej.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pełnomocnictw do
reprezentowania spółki Locum S.A. w Warszawie w sprawach określonych w art. 379 § 1 ksh, tj. w sporze z członkiem Zarządu lub umowie z nim przed sądami wszystkich
instancji oraz Sądem Najwyższym, a także przed organami ścigania w postępowaniu przygotowawczym.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pełnomocnictw
do reprezentowania spółki Locum S.A. w Warszawie
w sprawach określonych w art. 426 § 1 ksh, tj. dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał
walnego zgromadzenia przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym.
17. Dyskusja i podjęcie uchwały w przedmiocie funkcjonujących w obrocie prawnym aktów notarialnych, zawierających nieprawdziwe twierdzenia, że w dniach i okolicznościach wskazanych w tych aktach działał najwyższy
organ spółki w postaci Nadzwyczajnego i Zwyczajnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości.
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