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Poz. w KRS 31192-33691

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
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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
Zarząd wzywa wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na
obniżenie kapitału zakładowego, aby w terminie nieprzekraczającym 3 miesiące od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia
wnieśli sprzeciw do siedziby Spółki

Poz. 4751. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH „BUDOSTAL-8” SPÓŁKA AKCYJNA w Trzebini.
KRS 0000096039. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 marca 2002 r.
[BMSiG-55978/2020]
Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „Budostal-8”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, ul. Sikorskiego 71, wpisana do KRS pod nr 0000096039, zgodnie z art. 16 Ustawy
o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych
ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798),
wzywa akcjonariuszy Spółki (piąte ogłoszenie) do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w Spółce wg zasad określonych na stronie internetowej Spółki: https://budostal8sa.com.
pl/akcjonariat/.

Poz. 4752. PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE „PZZ” W STOISŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA w Stoisławiu. KRS 0000306013. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2008 r.
[BMSiG-3428/2021]
PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY
PRZEDSIĘBIORSTWA ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO
„PZZ” W STOISŁAWIU S.A.
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Zarząd Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ”
w Stoisławiu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stoisławiu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000306013, o kapitale zakładowym w pełni
opłaconym w wysokości 35.000.000,00 zł, NIP 669-050-21-87,
BDO 000003906, zwanej dalej także „Spółką”, działając
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 ze zm.), wzywa
wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia dokumentów
akcji Spółki w celu ich dematerializacji i zarejestrowania akcji
w rejestrze akcjonariuszy.
Dokumenty akcji prosimy składać w Spółce, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2021 roku.
Z dniem 1 marca 2021 roku wygaśnie z mocy prawa moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., a moc
prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Za akcjonariusza Spółki uważać się będzie tylko tę osobę, która będzie
wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokumenty akcji zachowają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania
przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa
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udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie
wskazanej powyżej ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.
Dokumenty akcji można złożyć osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości, w siedzibie Spółki w Stoisławiu, pod
adresem: Stoisław 11, 76-031 Mścice, w dni robocze (od
poniedziałku do piątku), w godzinach od 1100 do 1400. Termin
złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki należy uprzednio uzgodnić telefonicznie pod nr tel. (094) 34 55 958 lub (094)
34 55 940 - w godzinach od 800 do 1100.
Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.
(76-031 Mścice, Stoisław 11) listem poleconym lub przesyłką
kurierską, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dematerializacja
akcji - Nie otwierać”. W takim przypadku wraz z dokumentami
akcji należy przesłać podpisane przez akcjonariusza oświadczenia,
wymagane dla potrzeb zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Spółki
www.stoislaw.pl w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja/
Wzory dokumentów.
Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji pokwitowanie zostanie wysłane na wskazany przez
akcjonariusza adres do doręczeń.
W przypadku działania akcjonariusza przez pełnomocnika,
należy załączyć oryginał pełnomocnictwa, sporządzonego
według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Spółki
www.stoislaw.pl, w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja/
Wzory dokumentów.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. dokonało wyboru Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Oddziału - Biura Maklerskiego w Warszawie, KRS 0000026438,
jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.
Niniejsze wezwanie jest piątym - ostatnim, spośród pięciu
wymaganych przez przepisy prawa.
Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące dematerializacji akcji udzielane są pod nr tel. (094) 34 55 958 lub
(094) 34 55 940, w dni robocze (od poniedziałku do piątku),
w godzinach od 800 do 1100.

Poz. 4753. RITUAL INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000776408. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12 marca 2019 r.
[BMSiG-3658/2021]
Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.
o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Ritual Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Bluszczańska 76/PAW. 6,
NIP 5381859809, wpisana do rejestru przedsiębiorców
KRS pod numerem 0000776408, niniejszym wzywa akcjo-
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