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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 LO W YC H
Poz. 60300. CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH CEMAT’70 SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000067845. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29 listopada 2001 r.
[BMSiG-61794/2020]
Zarząd Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919),
ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
KRS pod numerem KRS 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 2 grudnia 2020 r., na godz. 1100, w siedzibie Spółki,
bud. 7 - stołówka, z porządkiem obrad obejmującym:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
przez dodanie § 81 o następującej treści:
„1. W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez
akcjonariusza Spółki wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony
lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu
o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia
10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20).
2. Wniosek powinien wskazywać rodzaj, serię
i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie
akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz oświadczenie o przysługującym
akcjonariuszowi tytule własności akcji.
3. Zarząd Spółki ogłosi w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym oraz na stronie internetowej
Spółki i w siedzibie Spółki o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich, aby,
jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym
przez Zarząd Spółki terminie, nie krótszym niż
tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument
w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego,
pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez
Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie
żądającej jego wydania. W przypadku złożenia
w tym terminie dokumentu akcji przez osobę,
która zgłasza roszczenia do tego dokumentu,
Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym
fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji
składającemu. W przypadku złożenia dokumentu
akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do
tego dokumentu, Zarząd Spółki wyda złożony
dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona
do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania
duplikatu obciążają wnioskodawcę.
4. Zasady opisane w ustępach 1-3 powyżej stosuje się również do odcinków zbiorowych akcji.”.
b) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
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c) podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału
rezerwowego na sfinansowanie przez Spółkę nabycia
jej akcji i użycia kapitału zapasowego Spółki na przeniesienie środków na ten cel na kapitał rezerwowy.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd CNPME CeMat’70 S.A.:
Prezes Zarządu
Jarosław Lipiński
Wiceprezes Zarządu
Dariusz Biesiadecki

Poz. 60301. CENTRUM UTYLIZACJI OPON ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000133353. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2002 r.
[BMSiG-61536/2020]
Zarząd Spółki Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B, wpisanej do KRS pod nr 0000133353, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy,
z opłaconym w całości kapitałem zakładowym w wysokości
1.008.000 zł, ogłasza, iż z dniem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym rozpoczyna postępowanie umorzeniowe w celu wydania duplikatów utraconych dokumentów,
dla następujących odcinków zbiorowych akcji:
- 144.000 akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od
000 720 001 do 000 864 000, wydanych dla Spółki Michelin Polska Sp. z o.o. w Olsztynie.
Zarząd Spółki Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. wzywa wszystkich roszczących sobie prawo do ww.
dokumentów, aby w terminie 7 dni od daty ukazania się
niniejszego zgłosili do Zarządu Spółki swoje prawa do tych
dokumentów i je udowodnili, gdyż w razie ich nie złożenia
dokumenty te zostaną umorzone, a ich duplikaty zostaną
wydane Akcjonariuszowi.

Poz. 60302. COIG SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000092497. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25 lutego 2002 r.
[BMSiG-61771/2020]
Zarząd COIG S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”),
na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.
o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), wzywa
wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych
dokumentów akcji Spółki, w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100, w dniach roboczych (od
poniedziałku do piątku), w godzinach 900-1500.
Niniejsze wezwanie jest 4 z 5.
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