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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
Zgromadzenia BIMECOM spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (adres: ul. Sowia 13C, 62-080 Tarnowo Podgórne) zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu-Nowe
Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000522443,
REGON 302786917, NIP 7792423546, rozwiązano Spółkę
i otwarto likwidację Spółki.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności
pod adresem: ul. Garbary 95A/79, 61-757 Poznań, w terminie
sześciu (6) miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji.
Poz. 54988. CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000373001. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2010 r.
[BMSiG-54859/2022]
Zarząd CAPITAL PARK S.A. z siedzibą w Warszawie
(KRS nr 0000373001) („Spółka”), na podstawie art. 349 § 4
KSH ogłasza o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r. („Zaliczka”) w wysokości 0,56 PLN na jedną
akcję, tj. łącznie 60 667 038,88 PLN. Uprawnionymi do Zaliczki
będą akcjonariusze Spółki na dzień 17.11.2022 r. Dniem
wypłaty Zaliczki będzie 24.11.2022 r. Jednocześnie Spółka
wskazuje, że zaudytowane sprawozdanie finansowe za okres
od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. zostało sporządzone w dniu
5.10.2022 r. Warunkami wypłaty Zaliczki są: (1) uzyskanie
zgody Rady Nadzorczej Spółki na wypłatę Zaliczki; (2) podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane
na dzień 7.11.2022 r. uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego, którym Zarząd Spółki może dysponować na cele
wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy („Fundusz
Rezerwowy - Dywidendowy”) oraz przeniesieniu części środków z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków na
Fundusz Rezerwowy Dywidendowy zgodnie z ogłoszonym
przez Spółkę projektem uchwały nr 04/11/2022.
Poz. 54989. STEFCZYK FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000903136. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2021 r.
[BMSiG-54852/2022]
Zarząd spółki Stefczyk Finanse S.A. wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000903136 (dalej: Spółka), informuje w trybie art. 359
§ 3 k.s.h., iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 18 października 2022 r. uchwałę nr 3 o następującej treści:
„§ 1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając w oparciu o art. 455 § 1 i 2 k.s.h. postanawia obniżyć kapitał
zakładowy Spółki, w drodze zmiany Statutu, o kwotę
53.759.396,32 zł (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt
sześć złotych 32/100) z kwoty 174.718.038,04 zł (sto
siedemdziesiąt cztery miliony siedemset osiemnaście
tysięcy trzydzieści osiem złotych 04/100) do kwoty
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120.958.641,72 zł (sto dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści
jeden złotych 72/100), poprzez zmniejszenie wartości
nominalnej każdej akcji o kwotę 0,28 zł (słownie: dwadzieścia osiem groszy), tj. z kwoty 0,91 zł (dziewięćdziesiąt jeden groszy) każda akcja do kwoty 0,63 zł
(sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja.
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez
wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.
§ 2. 1. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę
53.759.396,32 zł dokonuje się w celu utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie straty.
2. Jednocześnie na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy, na który zostanie przeniesiona
z kapitału zakładowego kwota obniżenia, o której
mowa w § 1 ust. 1.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji obniżenia kapitału zakładowego
w Rejestrze Przedsiębiorców.”
Jednocześnie w związku z faktem, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 3 z dnia 18 października 2022 r. obniżyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę
53.759.396,32 zł (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 32/100), to jest do kwoty 120.958.641,72 zł (sto dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy
sześćset czterdzieści jeden złotych 72/100), poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,28 zł
(słownie: dwadzieścia osiem groszy), tj. z kwoty 0,91 zł
(dziewięćdziesiąt jeden groszy) każda akcja do kwoty 0,63 zł
(sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja, Zarząd Spółki w trybie art. 456 § 1 k.s.h. wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia
roszczeń wobec Spółki na adres siedziby Spółki: 81-472 Gdynia, ul. Legionów 126-128, w nieprzekraczalnym terminie
trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Poz. 54990. ŚWIAT ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA w Toruniu.
KRS 0000269265. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 7 grudnia 2006 r.
[BMSiG-55025/2022]
W imieniu ŚWIAT ZDROWIA S.A. z siedzibą w Toruniu, na
podstawie art. 357 § 2 k.s.h. oraz § 8 ust. 2 Statutu ogłaszamy,
iż następujący akcjonariusze powiadomili Spółkę o utracie
dokumentów akcji imiennych serii A ŚWIAT ZDROWIA o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każda: Ryszard
Stołowski (akcje 00064-00065), Aneta Mróz (akcja 931), Mak
sp.j. Karpińscy (akcje 993-995), Barbara Bawiec (akcja 863),
Apteka Alma A. Łuksza-Bicka sp.j. (akcja 812), Michał Meszko
(akcja 00056), Apteka Inter-Med sp.j. (akcja 433), Irena Sacha
(akcja 942), Renata Salamon Wojtalik (akcja 1106), Barbara
Bankowska (akcja 712) oraz złożyli wnioski o umorzenie tych
dokumentów i wydanie w ich miejsce duplikatów.
W związku z powyższym ogłaszamy o utracie tych dokumentów i wzywamy osoby roszczące sobie prawa do nich, aby
w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, prawa
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