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UWAGA

Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
i pobierania opłat za ogłoszenia:

- Ustaw a z dnia 22grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
(Dz. U .2014.125\ ,

- Rozpo rządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. W sprawie
wydawania irozpowszechniania Monitora Sądowego iGospodarczego (Dz.U.2014.649).

Na podstawie art.23 ustawy z dnia 16 września2011 r. o redukcji niektorych obowiązkow
obywateIi i przedsiębiorcow (Dz.|J.2011.232.1378ll z dniem 1 styczn ia 2013 r. został
zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski B'j

Z dniem 1 stycznia 2013 r. ogłoszenia m.in. sprawozda finansowych określonych
W przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2o13.33o}
publikowane są W Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

od 1 stycznia 2013 r. zniesiony został obowi ązek publikacji sprawozdan finansowych
wraz z Wymaganymi dokumentami dla podmiotow, ktore skła dają sprawozdania
finansowe do KRS iktorych wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1

ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym iGospodarczym.
Dla jednostek nieobjętych przepisu-l KRSi jeśli ich sprawozdania podlegają badaniu
na mocy a rt.64 ustawy o rachunkow-ości, z dniem 1 stycznia 2013 r. powstaje obowiązek
publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
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f łż.,i'li,;i,ti.'MAn-śęnVlceśeprxłzoGRANlczoNĄ.o?||o
WreozrAiruÓsclĄ W |lrwloAćJI w Ełku. SĄD REJoNoWY
W oLSZTYNlE, vlll wvozlAŁ GoSPoDARCZY KRAJoWEGo
REJESTRU SĄDoWEGo, wpis do rejestru: 7 marca 2019 r'

stru Sądowego pod numerem 0000203631, zawiadamia'ze
w dnir.r 28 styiznia 2o2O r. podjęta została uchwała Nadzwy-

czajnegoZgromadzeniaWspolnikoworozwiązaniuSpołki
z dniem 1.02.2020 r. i otwarcia jej likwidacji'

W związku z powyzszym Wzywa się wierzycieli Społki' aby

w termlnie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogło-

szenia zgłosili swoje wierzytelności'

Poz.21421. ŚLĄSKA GRUPA DEWELoPERSKA J&B sPoŁKA
i;ailŃl..źoM -oopowtEDzlALNości4 w naoli-
nie. KRS 000o726d4o. SĄD REJoNoWY W GLlWlcAcH,
XWYDZIAŁGoSPODARCZYKRAJoWEGoREJESTRU

do rejestru: 6 kwietnia 2018 r.

tBMSiG-2099712020)

Likwidator Społki MAR-SERVICE Społka z ogranlczoną
odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Ełku przy ulicy

Michała Kajki 34, 19-300 Ełk, zawiadamia ze Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie w dniu 14 stycznia 2020 r' podjęło

uchwałę o otwarciu likwidacji Społki'

Wzywa się wierzycieli Społki, aby w terminie trzech miesięcy

od ukazania się ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności.

Poz.21418.MoJEUBEzPlEczENlAsPoŁKAzo-GRANl-
cżoruĄ ooiÓilćDzlAlŃośclĄ w LlKWlDAcJl w Kielcach.

KRS0000726573.SĄDREJoNoWYWKlELcAcH,XWYDZIAŁ
GoSPoDARCZY KRAJ oWEGo REJESTRU sĄDoWEGo, wpis

SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2018 r'

tBMSiG-21057120201

Likwidator Śląska Grupa Deweloperska J&B Sp' z o'o'
z s. W Radlinie (KRS 0000726540) ogłasza o rozwiązaniu Społki

i otwarciu likwidacji z dn. 30.04.2020 r. wzywając wierzycieli

dozgłoszeniawierzytelnościwterminie3m-cyoddn.ogło.
szenia.

Poz.21422. .'EURO_P!K' sPoŁKA z oGRANlczoNĄ 9D|_o-'
WlEDzlALNoŚclł w Częstochowie. KRS 0000099880. SĄD

REJoNoWYWcZĘSTocHowlE,XVllWYDZ|AŁGoSPoDAR-
cZY KRAJoWEGo REJESTRU SĄDoWEGo, wpis do rejestru:

25 marca 2002 r.

tBMSiG-21058/20201

3.

Społki akcyine

Poz. 21423. ',HYDROTECH- sPoŁKA AKCYJNA w Ryb-

niku. KRS oooo10143o. SĄD REJ6N6WY W GLlWlcAcH,
XWYDZIAŁGOSPODARCZYKRAJoWEGOREJESTRU

Uchwałą Nr 2 z dnia 27 .O4.2o2O roku Zgromadzenie Wspolni-

kow Moje Ubezpieczenia społka z ograniczoną odpowiedzial-

nościązsiedzibąwKielcachpostanowiłorozwiązacSpołkę
i postawić ją w stan likwidacji.

Wzywa się wierzycieli Społki do zgłoszenia ich wierzytelności
poo aoreiem siedziby Społki, tj. Al. lX Wiekow Kielc 6/11,

25-516 Kielce, w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia'

p; oii:. zli, 4lg; rv t r b u g Ll czNY ZAKŁAD o P l E KI.ZD RoWoJ ||,!J
W sogoclg śpÓrrn z oGRANlczoNĄ oDPoWlEDzlALNo-
Ścl4 w Sobocie. KRS oooo772147. SĄD REJoNoWY DLA

ŁoDżl-SRoDMlEŚCIA W ŁoDZl, XX WYDZIAŁ GoSPoDAR_
cZY KRAJoWEGo REJESTRU SĄDoWEGo, wpis do rejestru:

20 lutego 2019 r.

IBMSiG-21007/2o2ol

Wdn.3a.O4.2o20r.podjętazostałaUchwałaorozwiązaniu
N iepu bl icznego Zakład u o pieki Zd rowotnej w Sobocie Społki

z ograniczont odpowiedzialnością ,,w likwidacji" z siedzibą

w śobocie, ul. Warszawska nr 2, i o otwarciu jej likwidacji.

Wzywa się wierzycieli Społki do zgłaszania ich wierzytelności

w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia na adres Likwida-

tora: Tom aszZiołek, 95-020 Andrespol, ul' Fredry 61'

P o", :..:|: żit,,ąao.;,, i n z r o s l Ę B l o ESTW o PR g q U I 9-Y-Jł9:
_USŁUGoWE ,,ŻELcooP" sPoŁKA z oGRANlczoNĄ
oDPoWlEDzlALNoŚcl4 W LlKWlDACJl w Pieszycach'
KRS0000203631.SĄDREJoNoWYDLAWRoCŁAWIA-
-FABRYCZNEJWEWRocŁAWlU,lXWYDZIAŁGoSPoDAR-
CZY KRAJOWEGo REJESTRU SĄDoWEGo, wpis do rejestru:

Uchwałą nr 2zdnia 26 marca 2O2O r.wspolnikow ,,EURo_PlK"

SpołkizograniczonąodpowiedzialnościązsiedzibąwCzę.
stochowie, wpisanei w dniu 25 marca 2002 r' do Krajowego

Rejestru Sądowego pod nr 0oooo99880 przez Sąd Rejonowy

w Częstoclrowie, ivll wyo.iał Gospod arczY Krajowego Reje-

struSądowego,postanowionoobnizyckapitałzakładowy
Społki_o kwo1ę 50o,oo (pięcset) złotych, to jest do kwoty

ołg soo,oo (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset) zło-

tych, poprzezprzYmusowe umorzenie jednego udziału o War-

tości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych'

Wzywa się wierzycieli Społki, ktorzy nie zgadzają się na

obniżenie tapitału zakładowego, aby pod adresem siedziby

Społki: 42-2o;o Częstochowa, ul. Kiedrzy6ska 104 m.35, wnie-

śli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od

daty niniejszego ogłoszenia.

14 kwietnia 2004 r.

IBMSiG-21 022120201

SĄDOWEGo, wpis do rejestru: 20 marca 2002 r'

tBMSiG-2115412020)

Likwidator PPU ,,Zelcoop" Sp. z o.o. W likwidacji z siedzibą

w Pieszycach, ul. Bielawska 48, wpisanej do Krajowego Reje-
ZarządSpołkiAkcyjnej,,HYDROTECH'S.A.,działającnapod-
stawie art' 399 5 1, Kodeksu społek handlowych oraz 5 18'1

MoNlToR sĄDoWY l GosPoDARczY -10-
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Statutu Społki, zwołuje na dzierl 25 czerwca 2020 r.,Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ktore odbędzie się w sie-
dzibie Społki w Rybniku, ul. Poligonowa 21. PoczątekZgro-
madzenia - godz. 1600.

Porządek obrad:

1 . Otwa rcie Zgromadzenia.
2. Wybor Przewodniczącego Zgromadzenia i Komisji Skru-

tacyjnej.
3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozd anla z działalności

za 2019 r. oraz sprawozdania finansowego za 201g r.
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozd aniaZarządu z dzia-
łalności Społki oraz sprawozdania finansowe go za 2019 r.,

- udzielenie członkom organow Społki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązkow za 2019 r.,

- podjęcie uchwały o podziale zysku za 2019 r.
5. Uchwała W sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Społki.
6. Uchwalenie zmian Statutu Społki:

Po 5 14 dodaje się nowy E 14.1w brzmieniu:
,,Wypłata dywidendy następować będzie bez pośrednictwa
pod m iotu prowadzącego rejestr a kcjona ri uszy. "

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzą-
cego rejestr akcjonariuszy.

8. Zamknięcie zgromadzenia.

ZarządSpołki i nform uje, ze l ista a kcjona ri u szy u prawni onych
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art.4A7
9 1 Kodeksu społek handlowych będzie wyłozona do wglądu
w siedzibie Społki na trzy dni powszednie przed odbyciem
Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście
lub przez pełnomocnikow. Pełnomocnictwo winno byc udzie-
lone na piśmie, pod rygorem niewazności.

p ozi,. żl łi,zł.,, KÓ R Po RA cJA G WA R E Ć rł ;" s PÓŁu hriVJ *a
w Bogdance. KRS o0oo106920. SĄD REJoŃÓwv LUBLlN-
-WSCHÓD W LUBLlNlE Z SlEDZlBĄ W Śwlorulru, Vl WYDZ|AŁ
GoSPODARCZY KRAJ oWEGo REJESTRU SĄDOWEG o, wpis
do rejestru: 12 kwietnia 2002 r.

IBMSiG-21 138t20201

Zarząd KoRPoRACJl GWAREcKlEJ S.A., działając na podsta-
wie art' 395,398 i399 9 1 Kodeksu społek handlowych oraz g 20
ust. 2 Statutu Społki, zwołuje na dzieri 17 czerwca2o2O roku,
o godz' 1500, w siedzibie Społki w Bogdance. Nadzwyczajne
Wa I ne Zgr om adzen i e Akcj on a ri u szy KO R PO RACJ I GWAR EC-
KIEJ S.A. w Bogdance.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy.

2' Wybor Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgro-
madzen ia Akcjona ri uszy.

3' Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybor Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał

w sprawach:
6.1. zmian w składzie Rady Nadzorczej,

7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze-

nia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz moze uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu (dalej NWZA) oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnikow działających na podsta_
wie pisemnego pełnomocnictwa. Prawo do uczestnictwa
w NWZA z prawem głosu mają uprawnieni z akcji imiennych
oraz zastawnicy i uzytkownicy, jezeli zostali wpisani do księgi
akcyjnej przynajmniej na tydzien przed odbyciem NWZA
(art.406 9 1 Kodeksu społek handlowych).
Jednocześnie Zarząd informuje, iż W dniach 12, 15,
16 czerwca 2020 roku w lokalu Zarządu Społki wyłozona
będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa W NWZA (art.407 5 1 Kodeksu społek handlo-
wych). osoby uprawnione do uczestnictwa W NWZA będą
mogły dokonywac rejestracji i otrzymać karty do głosowa-
nia w dniu Zgromadzenia przy wejściu do sali obrad, od
godz. 14a5. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnic-
twa w Zgromadzeniu po wypełnieniu powyzszej procedury
oraz po okazaniu dowodu osobistego, a pełnomocnicy po
okazaniu dowodu osobistego i pełnomocnictwa.

Poz.21425. ALL Go9D sPoŁKA AKCYJNA w Kołobrzegu.
KRS Oooo773117. SĄD REJoNoWY W KoSZAL|NlE,
lX WYDZ|AŁ GoSPoDARCZY KRAJoWEGo REJESTRU
SĄDOWEGo, wpis do rejestru: 1 marca 2019 r'
IBMSiG-21102/20201

Zarząd SpołkiAlI Good S.A. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Mazo-
wiecka 24llu9 (Kołobrzeg 78-100), KRs 0000773117 (,,Społka,'),
zawiadamia, ze Statut Społki dostępny jest na stronie interne-
towej ppd adresem: www.coffeedesk.bizlstatuV

Poz. .21426. FABRYKA. REDUKTOROW t MOTOREDUK-
fÓHÓw eEFnREo spÓtrł łr<iv.lŃA'w g ls[u-Białej.
KRS 0000118586. SĄD REJoNoWY W BIELSKU-BIAŁEJ,
Vlll WYDZ|AŁ GoSPoDARczY KRAJoWEGo REJESTRU
sĄDoWEGo, wpis do rejestru 21 czerwca 2OO2 r'
IBMSiG-21160/20201

Zarząd Fabryki Reduktorow iMotoreduktorow BEFARED S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Grazynskiego 71, na zasadzie
art. 399 5 1 Kodeksu społek handlowych oraz art.21ust. 2 Sta-
tutu Społki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy Społki na dzien 25 czerwca 2O2O r., na godz. 1000,
w siedzibie Społki, w Bielsku-Białej przy ul. Grazynskiego 71'

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Społki.

2. Wybor Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia.

14 MAJA 2O2OR.
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