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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 fi nansowych 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 fi nansowych 
wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania 
fi nansowe 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.

Hanna Marianna 
Ganclerz
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e.  112.999 (sto dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięć-
dziesiąt dziewięć) akcji serii E o wartości nominalnej 
1 (jeden) złoty każda akcja.

§ 9 ust. 1 lit f:
f.  akcjonariusz uprawniony do odbioru akcji imiennych nie 

odbiera ich w posiadanie w terminie 12 miesięcy od dnia 
jej emisji lub dnia, w którym nabył prawo do ich wydania, 
w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 9 ust. 2:
W razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, 
Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariusza poprzez ogło-
szenie w piśmie przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki by 
w terminie wyznaczonym, (nie dłuższym niż 14 dni) od 
dnia publikacji wezwania, zaprzestał działań (zaniechań) 
stanowiących podstawę umorzenia lub usunął ich skutki, 
w szczególności dokonał czynności koniecznych do zwol-
nienia z zajęcia, naprawił szkodę majątkową lub usunął 
skutki szkody niemajątkowej. Wezwania nie jest wyma-
gane w przypadku zaistnienia przesłanek z § 9 ust. 1 lit. d 
i f. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Zarząd 
Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie z wnioskiem o pod-
jęcie uchwały o umorzeniu akcji.

§ 9 ust. 21:
Akcje imienne ulegają umorzeniu bez powzięcia uchwały 
przez walne zgromadzenie w razie gdy akcjonariusz 
uprawniony do odbioru akcji imiennych nie odbiera ich 
w posiadanie w terminie 48 miesięcy od dnia jej emisji lub 
dnia, w którym nabył prawo do ich wydania. Umorzenie 
następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości 
przypadających na umorzoną akcję aktywów netto, wyka-
zanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obro-
towy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału 
między akcjonariuszy.
W przypadku ziszczenia się zdarzenia, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, Zarząd podejmuje niezwłocznie 
uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego.

7. Sprawy Różne
8. Zamknięcie Obrad.

Poz. 892. POLFER SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. 
KRS 0000103166. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY 
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 marca 2002 r. 
[BMSiG-76741/2020]

Zarząd POLFER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, 
ul. Zielna 49, zwanej dalej „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 wszystkich akcjonariuszy Spółki 
do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dema-
terializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: 
ul. Zielna 49, 00-108 Warszawa, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 10-14, lub przesłać na adres siedziby Spółki 
listem poleconym.

Poz. 893. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMO-
CHODOWEJ W PŁOCKU SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDA-
CJI w Płocku. KRS 0000063698. SĄD REJONOWY DLA 
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do 
rejestru: 27 grudnia 2001 r. 
[BMSiG-76787/2020]

Likwidatorzy Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Płocku Spółka Akcyjna w likwidacji z sie-
dzibą w Płocku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Kra-
jowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063698 
(„Spółka”), na podstawie art. 466 w zw. z art. 399 § 1, art. 402 
§ 1 i 2 i art. 395 ksh oraz art. 476 § 1 i 3 ksh oraz § 52 ust. 1 Sta-
tutu Spółki, zwołują na dzień 15 lutego 2021 r., na godz. 1000, 
w Warszawie przy ul. Posag 7 Panien 6 (budynek, piętro 1), 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadze-
nie”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-

madzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących 
uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania likwidatorów 

z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 i sprawoz-
dania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

6.  Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto 
poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020.

7.  Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
rium likwidatorom Spółki z wykonania przez nich obo-
wiązków w roku obrotowym 2020.

8.  Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
rium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

9.  Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
wozdania likwidacyjnego Spółki.

10.  Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absoluto-
rium likwidatorom Spółki z wykonania przez nich obo-
wiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 
zakończenia likwidacji.

11.  Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium 
członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez 
nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 
dnia zakończenia likwidacji.

12.  Podjęcie uchwały w przedmiocie wyznaczenia przecho-
wawcy ksiąg i dokumentów Spółki.

13.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poz. 894. RENDER CUBE SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. 
KRS 0000860872. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 wrze-
śnia 2020 r. 
[BMSiG-76757/2020]

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. 
o zmianie ustawy KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 


