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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.
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w Olsztynie (KRS 0000039171), podjęło w dniu 1.10.2019 r. 

uchwałę w sprawie rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji. 

Likwidatorem został wyznaczony doradca restrukturyzacyjny 

Dariusz Bzdyra, nr lic. 718.

Wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy 

od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje 

wierzytelności na adres: Biuro likwidatora Dariusz Bzdyra, 

ul. Mazurska 11/7, 10-519 Olsztyn.

3. 
Spółki akcyjne

Poz. 52170. „HYPERION” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. 

KRS 0000250606. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY 

W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 lutego 2006 r. 

[BMSiG-52174/2019]

Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000250606, 

REGON 690694666, NIP 8133088162) („Spółka”), informuje, 

że w związku ze zmianą formy obligacji serii B, C oraz D 

wyemitowanych przez Spółkę oraz wydaniem przez Komisję 

Nadzoru Finansowego decyzji z dnia 24.09.2019 r. o cofnięciu 

zezwolenia Vestor Dom Maklerski S.A. na prowadzenie dzia-

łalności maklerskiej, ustaleniu terminu 2 miesięcy na zakoń-

czenie działalności oraz nałożeniu kary pieniężnej w wyso-

kości 1,7 mln zł, Spółka wzywa Obligatariuszy Spółki serii B, 

C, D do składania w siedzibie Spółki (ul. Polna 42 lok. 2, 

00-635 Warszawa) świadectw depozytowych celem wydania 

przez Emitenta obligacji w formie dokumentu.

Poz. 52171. JSW KOKS SPÓŁKA AKCYJNA w Zabrzu. 

KRS 0000445684. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, 

X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 

SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2013 r. 

[BMSiG-52147/2019]

Zarząd JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu, działając na 

podstawie art. 400 Ksh oraz § 21 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, 

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 listo-

pada 2019 r., na godz. 930, w Zabrzu w siedzibie Spółki, przy 

ul. Pawliczka 1, z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-

dzenia.

2.  Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia.

3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-

wania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad kształtowania 

wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad kształtowania 

wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

8.  Informacja Rady Nadzorczej o wynikach postępowania 

kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

9.  Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-

dzenia.

Zmiany Statutu będą polegać na:

1) zmianie § 14 ust. 5, który brzmi:

„5.  Członek Zarządu składa rezygnację innemu Członkowi 

Zarządu, przesyłając ją do wiadomości Radzie Nadzor-

czej, a w przypadku gdy nie jest możliwe złożenie rezy-

gnacji innemu Członkowi Zarządu, rezygnacja jest skła-

dana Radzie Nadzorczej, przesyłając ją każdorazowo do 

wiadomości Zarządu JSW S.A.”

poprzez nadanie mu treści:

„5.  Członek Zarządu składa rezygnację innemu Członkowi 

Zarządu lub prokurentowi, przesyłając ją do wiado-

mości Radzie Nadzorczej, a w przypadku gdy nie jest 

możliwe złożenie rezygnacji innemu Członkowi Zarządu 

lub prokurentowi, rezygnacja jest składana Radzie Nad-

zorczej, przesyłając ją każdorazowo do wiadomości 

Zarządu JSW S.A. oraz Ministrowi Energii do czasu 

gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem. Oświadczenie 

o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej.”

2) dodaniu po ust. 6 w § 16 ust. 7 w brzmieniu:

„7.  Delegowany uchwałą przedstawiciel Rady Nadzor-

czej zawiera z Członkiem Zarządu umowę o świad-

czenie usług zarządzania zgodnie z ustawą z dnia 

9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagro-

dzeń osób kierujących niektórymi spółkami, o treści 

określonej przez Radę Nadzorczą.”

3) zmianie § 17 ust. 2, który brzmi:

„2.  Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi 

wskazane w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

poprzez nadanie mu treści:

„2.  Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi 

wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasa-

dach zarządzania mieniem państwowym.”

Dodaniu po ust. 7 w § 17 ust. 8 w brzmieniu:

„8.  W przypadku niespełnienia przez Członka Rady Nadzor-

czej wymogów określonych w Statucie, właściwy organ 

lub podmiot zobowiązany jest do niezwłocznego pod-

jęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady 

Nadzorczej, przy czym obowiązku tego nie stosuje się 

do członka Rady Nadzorczej wskazanego przez podmiot 

inny niż podmiot uprawniony do wykonywania praw 

z akcji należących do Skarbu Państwa, Jastrzębską 

Spółkę Węglową S.A. lub spółkę należącą do Grupy 

Kapitałowej JSW.”

4) zmianie § 18 ust. 1 pkt 14), który brzmi:

„14)  wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawoz-

dań finansowych do wykonywania badania lub prze-

glądu sprawozdania finansowego Spółki”;
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poprzez nadanie mu następującej treści:

„14)  wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia bada-

nia sprawozdań Spółki, o których mowa w pkt 1)”;

Dodaniu w § 18 w ust. 1 po pkt 20) pkt 21), w brzmieniu:

„21)  opiniowanie sprawozdania Zarządu ze stosowa-

nia dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 

ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządza-

nia mieniem państwowym”;

W związku z dodaniem w § 18 w ust. 1 po pkt 20) pkt 21) 

Statutu Spółki, zmianie ulegnie numeracja dotychczasowych 

pkt 21) i 22) w § 18 ust. 1 Statutu Spółki, które otrzymają 

odpowiednio oznaczenie pkt 22) i 23).

Zmianie § 18 ust. 2 pkt 8), który brzmi:

„8)  zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marke-

tingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludz-

kich (public relations) i komunikacji społecznej 

oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, 

jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego 

łącznie za świadczone usługi przekracza 300 000 zł 

(słownie: trzysta tysięcy złotych) netto, w stosunku 

rocznym”;

poprzez nadanie mu treści:

„8)  zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketin-

gowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich 

(public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi 

doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wyso-

kość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone 

usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach 

zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 300 

000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto, w sto-

sunku rocznym”.

5) zmianie w § 27 ust. 4 pkt od 2) do 4), które brzmią:

„2)  nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

o wartości przekraczającej:

a)  90 000 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów 

złotych) lub

b)  wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, usta-

lonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego;

  3)  objęcie albo nabycie akcji/udziałów innej spółki o war-

tości przekraczającej:

a)  90 000 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów 

złotych) lub

b)  wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, usta-

lonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego; 

  4)  zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekra-

czającej:

a)  90 000 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów 

złotych) lub

b)  10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych 

na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawoz-

dania finansowego.”

poprzez nadanie im treści:

„2)  nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

o wartości przekraczającej:

a)  90 000 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów 

złotych) lub

b)  5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych 

na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawoz-

dania finansowego;

  3)  objęcie albo nabycie akcji/udziałów innej spółki o war-

tości przekraczającej:

a)  90 000 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów 

złotych) lub

b)  10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych 

na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawoz-

dania finansowego;

  4)  zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości rynkowej 

przekraczającej:

a)  90 000 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów 

złotych) lub

b)  10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych 

na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawoz-

dania finansowego.”

6)  zmianie w § 301 ust. 1 i ust. 2 pkt 1), które brzmią:

„1.  Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy akty-

wów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzo-

nego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie 

przetargu, chyba, że wartość zbywanego składnika nie 

przekracza 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zło-

tych).

  2.  Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez 

przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:

1)  przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne 

składniki finansowego majątku trwałego albo licen-

cje, patenty lub inne prawa własności przemysło-

wej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż 

przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała 

Rady Nadzorczej,”

poprzez nadanie im treści:

„1.  Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% 

sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostat-

niego zatwierdzonego sprawozdania finansowego 

odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba, że war-

tość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20 

000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

  2.  Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez 

przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:

1)  przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne 

składniki finansowego majątku trwałego albo 

licencje, patenty lub inne prawa własności przemy-

słowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny 

niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży 

określa uchwała Rady Nadzorczej”;
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Ponadto zmianie w § 301 ust. 3, który brzmi:

„3.  Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwa-

łych:

  1)  Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Mini-

sterstwa Energii i na stronie internetowej Spółki, 

w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w sie-

dzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych 

zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,

  2)  Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu,

  3)  W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

  a)  Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,

  b)  podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz 

Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,

  c)  osoby, którym powierzono wykonanie czynności 

związanych z przeprowadzeniem przetargu,

  d)  małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, 

o których mowa w lit a)-c),

  e)  osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg 

w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności prowadzącego przetarg,

  4)  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wnie-

sienie wadium w wysokości minimum 5% ceny 

wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów 

trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8) może 

przewidywać wyższą wysokość wadium,

  5)  Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę 

wywoławczą, która w pierwszym przetargu nie może 

być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczo-

znawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena 

ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. 

W przypadku niewyłonienia nabywcy w drodze pierw-

szego przetargu, za zgodą Zarządu Spółki, wyrażoną 

w formie uchwały, sprzedaż może nastąpić w drodze 

kolejnych przetargów z zastosowaniem ceny wywo-

ławczej w wysokości nie niższej niż 2/3 ceny wywo-

ławczej z pierwszego przetargu. Zarząd zobowiązany 

jest przedkładać Radzie Nadzorczej kwartalne sprawoz-

danie z przeprowadzonych czynności,

  6)  Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego 

składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

  a)  koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekra-

czałby wartość rynkową,

  b)  składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę 

rynkową,

  7)  Przetarg przeprowadza się w formach:

  a) przetargu ustnego,

  b) przetargu pisemnego,

  8)  Regulamin określający zasady i tryb przeprowadze-

nia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę 

przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka,

  9)  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo 

zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 

z ofert, bez podania przyczyn,

    10)  Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyż-

szą cenę.”;

poprzez nadanie mu treści:

„3.  Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwa-

łych:

  1)  Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie pod-

miotowej Ministerstwa Energii i na stronie inter-

netowej Spółki, w widocznym, publicznie dostęp-

nym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych 

miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszcza-

nia ogłoszeń,

  2)  Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu 

lub aukcji,

  3)  W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczest-

niczyć:

  a)  Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,

  b)  podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub 

aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nad-

zorczej,

  c)  osoby, którym powierzono wykonanie czynności 

związanych z przeprowadzeniem przetargu lub 

aukcji,

  d)  małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, 

o których mowa w lit a)-c),

  e)  osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg 

lub aukcję w takim stosunku prawnym lub fak-

tycznym, że może to budzić uzasadnione wątpli-

wości co do bezstronności prowadzącego prze-

targ lub aukcję,

  4)  Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji 

jest wniesienie wadium w wysokości minimum 

5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika 

aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa 

w pkt 8) może przewidywać wyższą wysokość 

wadium,

  5)  Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka 

określa cenę wywoławczą, która w pierwszym prze-

targu lub aukcji nie może być niższa niż wartość ryn-

kowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości 

tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa 

od wartości księgowej netto. W przypadku niewyło-

nienia nabywcy w drodze pierwszego przetargu lub 

aukcji, za zgodą Zarządu Spółki, wyrażoną w formie 

uchwały, sprzedaż może nastąpić w drodze kolej-

nych przetargów lub aukcji z zastosowaniem ceny 

wywoławczej w wysokości nie niższej niż 2/3 ceny 

wywoławczej z pierwszego przetargu lub aukcji. 

Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Nad-

zorczej kwartalne sprawozdanie z przeprowadzo-

nych czynności,

  6)  Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego 

składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, 

jeżeli:

  a)  koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekra-

czałby wartość rynkową,

  b)  składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę 

rynkową,

  7)  Regulamin określający zasady i tryb przeprowadze-

nia, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu 

lub aukcji określa Spółka,

  8)  Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje 

prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania 

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,

  9)  Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaofero-

wał najwyższą cenę.”
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7) zmianie w § 31 pkt 2), który brzmi:
„2)  poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez bie-

głego rewidenta”;

poprzez nadanie mu treści:
„2)  poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę 

audytorską”;

Ponadto zmianie pkt 5) i pkt 6) w § 31, które brzmią:
„5)  sporządzać przynajmniej raz w roku sprawozdanie 

dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków 
na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public 
relations i komunikacji społecznej oraz na usługi 
doradztwa związanego z zarządzaniem oraz przedkła-
dać je Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady 
Nadzorczej,

6)  w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą 
dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 
ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 
wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządza-
niu mieniem państwowym.”

poprzez nadanie im treści:
„5)  sporządzać sprawozdanie dotyczące:

  a)  wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na 
usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public 
relations i komunikacji społecznej oraz na usługi 
doradztwa związanego z zarządzaniem,

  b)  stosowania dobrych praktyk określonych przez 
Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 
ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwo-
wym i przedłożyć je ze sprawozdaniem Zarządu 
z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z opi-
nią Rady Nadzorczej,

  6)  w spółkach, wobec których Spółka jest przedsię-
biorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konku-
rencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, 
art. 18 ust. 2, art. 20, art. 23, z uwzględnieniem 
art. 18a i art. 23a ustawy o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymie-
nione w ustawie o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym”;

Ponadto dodaje się po pkt 6) w § 31 pkt 7) w brzmieniu:
„7)  każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do Krajowego 

Rejestru Sądowego zmian w statucie, przedłożyć 
Radzie Nadzorczej jednolity tekst Statutu w celu jego 
przyjęcia.”

8) zmianie § 34, który brzmi:
„Spółka publikuje swoje ogłoszenia, objęte obowiązkiem 
publikacji, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie 
przedmiotowych ogłoszeń będą także zamieszczane na 
stronie internetowej Spółki.”

poprzez nadanie mu treści:
„Spółka publikuje swoje ogłoszenia zgodnie z przepisami 
prawa i niniejszym Statutem.”

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nad-
zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyło-
żona do wglądu w siedzibie Spółki, w Zabrzu przy ul. Paw-
liczka 1, w Biurze Zarządu, w godz. od 900 do 1400, przez trzy 
dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki.

Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wraz z pro-
ponowaną treścią uchwał będą dostępne dla akcjonariuszy 
w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych przez 
Kodeks spółek handlowych.

Poz. 52172. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA 
AKCYJNA w Toruniu. KRS 0000084678. SĄD REJONOWY 
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 stycz-
nia 2002 r. 
[BMSiG-52119/2019]

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą 
w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajo-
wego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000084678, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h., 
w związku z wnioskiem akcjonariusza większościowego - 
Skarbu Państwa - posiadającego 80,02% akcji w kapitale 
zakładowym Spółki, postanawia uzupełnić porządek obrad 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki 
Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu zwołanego na 
dzień 18 października 2019 roku, ogłoszonego w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym, poprzez:

1.  Dodanie do ogłoszonego porządku obrad następujących 
punktów:
1)  „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały Nr 9 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej 
Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toru-
niu z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia 
zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu 
Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą 
w Toruniu”.”,

2)  „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały Nr 9 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej 
Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu 
z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany zasad 
kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzor-
czej Spółki”.”.

2.  Oznaczenie tak dodanych punktów, odpowiednio jako 
punkt 12 i punkt 13.

3.  Oznaczenie dotychczasowego punktu 12 odpowiednio 
numerem 14.

Poz. 52173. PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. 
KRS 0000578229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC 
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 paździer-
nika 2015 r. 
[BMSiG-52218/2019]

Zarząd PKS Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu 


