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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.
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§ 15
Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych

Warranty subskrypcyjne serii E i F obejmowane będą przez 
Uprawnionych I i II nieodpłatnie.

§ 16
Liczba akcji przypadająca 

na jeden warrant subskrypcyjny

Jeden warrant subskrypcyjny serii E uprawnia do objęcia jed-
nej akcji serii E, natomiast jeden warrant subskrypcyjny serii F 
uprawnia do objęcia jednej akcji serii F.

§ 17
Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uza-
sadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów 
subskrypcyjnych serii E i F, Walne Zgromadzenie Spółki 
działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki 
prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E i F 
w całości.

§ 18
Rodzaj warrantów subskrypcyjnych 
oraz sposób ich przechowywania

Warranty subskrypcyjne serii E i F będą miały postać 
dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi, 
a w przypadku wejścia w życie przepisów dotyczących 
konieczności ich dematerializacji będą podlegały demateria-
lizacji na warunkach określonych w ogólnie obowiązujących 
przepisach.

§ 19
Ograniczenie zbywalności warrantów subskrypcyjnych

Warranty Subskrypcyjne serii E i F są niezbywalne, poza 
poniższymi wyjątkami:
a)  zbycia Warrantów Subskrypcyjnych serii E i F Spółce celem 

umorzenia,
b)  zbycia Warrantów Subskrypcyjnych serii E i F na rzecz pod-

miotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę,
c)  zbycia Warrantów Subskrypcyjnych serii E i F, w wyjątko-

wych okolicznościach, pod warunkiem uzyskania zgody 
Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały 
określającej warunki zbycia Warrantów na rzecz osoby 
trzeciej.

§ 20
Termin emisji warrantów subskrypcyjnych

Warranty subskrypcyjne serii E wyemitowane zostaną po 
zgłoszeniu niniejszej uchwały w sprawie warunkowego pod-
wyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru i zostaną 
zaoferowane Uprawnionym w terminie do dnia 12 paździer-
nika 2023 roku. Warranty subskrypcyjne serii F wyemitowane 
zostaną po zgłoszeniu niniejszej uchwały w sprawie warunko-
wego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru 
i zostaną zaoferowane Uprawnionym II w terminie do dnia 
12 października 2025 roku.

§ 21
Upoważnienie Rady Nadzorczej 

do określenia szczegółowych warunków emisji 
warrantów subskrypcyjnych serii E i F

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Rada Nadzorcza 
Spółki uprawniona jest do określenia szczegółowych warun-
ków emisji warrantów subskrypcyjnych serii E i F.

III. ZMIANA STATUTU

§ 22
Zmiana Statutu Spółki

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakła-
dowego, na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych 
dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez przyjęcie nowego 
tekstu jednolitego Statutu Spółki którego § 9 Statutu Spółki 
dotyczy kapitału zakładowego związanego z nową emisja akcji 
serii E i F.

§ 23

Uchwała wchodzi z życie z momentem powzięcia, przy czym 
podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu 
Spółki jest skuteczna z chwilą wpisu do Rejestru Przedsię-
biorców.

Poz. 22137. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZO-
WANYCH „BUDOSTAL - 8” SPÓŁKA AKCYJNA w Trzebini. 
KRS 0000096039. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
1 marca 2002 r. 
[BMSiG-21080/2021]

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Zmechanizowanych „Budo-
stal-8” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Trzebini przy ul. gen. 
Sikorskiego 71, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 
Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, 
postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 
5 maja 2021 r. Obrady rozpoczną się o godzinie 1100, w siedzi-
bie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

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

dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5.  Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawoz-

dania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
6.  Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno-

ści w 2020 roku.
7.  Podjęcie uchwał w sprawach:

1.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozda-
nia Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok,

2.  podziału zysku,
3.  udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2020 roku,
4.  udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium 

z wykonania obowiązków w 2020 roku.
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8.  Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i upo-
ważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu 
statutu po dokonaniu zmian.

9.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowana zmiana Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść art. 10:
„Art. 10.
10.1.  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okazi-

ciela.
10.2.  Spółka może zorganizować obrót swoimi akcjami 

pomiędzy osobami trzecimi albo zlecić zorganizowanie 
i prowadzenie takiego obrotu.”

Proponowana treść art.10:
„10.1.  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okazi-

ciela.
 10.2.  Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze 

akcjonariuszy prowadzonym w postaci elektronicznej. 
Rejestr prowadzi podmiot wybrany uchwałą Walnego 
Zgromadzenia.

 10.3.  Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla Spółki i każdego 
akcjonariusza. Na żądanie akcjonariusza podmiot 
prowadzący Rejestr Akcjonariuszy wystawia imienne 
świadectwo rejestrowe.

 10.4.  Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza osobę wpi-
saną do Rejestru Akcjonariuszy prowadzonego przez 
podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

 10.5.  Spółka może zorganizować obrót swoimi akcjami 
pomiędzy osobami trzecimi albo zlecić zorganizowanie 
i prowadzenie takiego obrotu.”

Dotychczasowa treść art. 36:
„Artykuł 36
Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym.”

Proponowana treść art. 36:
„Artykuł 36
Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym i na swej stronie internetowej.”

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysłu-
guje akcjonariuszom uprawnionym z akcji oraz zastawnikom 
i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali 
wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez 
Trigon Dom Maklerski S.A., 31-545 Kraków, ul. Mogilska 65, 
na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgroma-
dzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Wal-
nym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na 
trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadze-
niem.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków 
w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia 
przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście 
lub przez pełnomocnika.

Poz. 22138. TOVILDO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA 
w Warszawie. KRS 0000703804. SĄD REJONOWY DLA 
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis 
do rejestru: 15 listopada 2017 r. 
[BMSiG-20950/2021]

Zarząd Tovildo Investments S.A., KRS 0000703804, w związku 
z art. 440 § 1 pkt 1 KSH, publikuje treść Statutu:

§ 1

1. Firma Spółki brzmi Tovildo Investments Spółka Akcyjna.
2.  Spółka może posługiwać się skrótem firmy Tovildo Invest-

ments S.A., a także wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
2.  Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza 

jej granicami.

§ 3

1.  Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona 
na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny 
rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:
 1)  PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych zwią-

zanych ze wznoszeniem budynków;
 2)  PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznosze-

niem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
 3)  PKD 42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych 

i szynowych;
 4)  PKD 42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
 5)  PKD 42.9 - Roboty związane z budową pozostałych 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
 6)  PKD 43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod 

budowę;
 7)  PKD 43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, 

wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budow-
lanych;

 8)  PKD 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykoń-
czeniowych;

 9)  PKD 43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane;
10) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
11)  PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych 

zwierząt;
12)  PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyro-

bów tytoniowych;
13)  PKD 46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domo-

wego;
14)  PKD 46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii infor-

macyjnej i komunikacyjnej;
15)  PKD 46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodat-

kowego wyposażenia;
16)  PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hur-

towa;
17) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
18)  PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewy-

specjalizowanych sklepach;
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