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§ 19

1.  Pod warunkiem posiadania przez Marcina Suchockiego sta-
tusu akcjonariusza, Marcin Suchocki posiada prawo powo-
ływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, 
w przypadku kiedy liczy ona trzech członków i dwóch człon-
ków Rady Nadzorczej w przypadku kiedy liczy ona więcej 
niż 3 członków.

2.  Pod warunkiem posiadania przez Sebastiana Ponikow-
skiego statusu akcjonariusza, Sebastian Ponikowski, 
posiada prawo powoływania i odwoływania jednego 
członka Rady Nadzorczej.

3.  Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwo-
łuje Walne Zgromadzenie.

4.  Pierwszych członków Rady Nadzorczej powołują założyciele 
w drodze wspólnego pisemnego oświadczenia.

§ 20

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały za pomocą środ-
ków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 21

Oprócz innych spraw przewidzianych prawem, uchwały Rady 
Nadzorczej wymagają następujące sprawy Spółki:
1)  zaciągnięcie kredytu lub pożyczki - gdy ich kwota, bez 

odsetek, wynosi co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion 
złotych), ale nie więcej niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów 
złotych),

2)  zaciągnięcie innego zobowiązania lub rozporządzenie pra-
wem, o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł (jeden milion 
pięćset tysięcy złotych), ale nie więcej niż 5.000.000,00 zł 
(pięć miliony złotych), przy czym przy świadczeniach speł-
nianych częściej niż jednorazowo za wartość przyjmuje się 
wartość świadczenia za okres jednego roku bądź za okres 
spełnienia świadczeń, jeżeli jest krótszy od roku,

3)  nabycie lub zbycie nieruchomości bądź wieczystego użyt-
kowania albo udziałów w nich; kompetencje Walnego 
Zgromadzenia w tym względzie są wyłączone,

4)  obciążenie nieruchomości bądź wieczystego użytkowania 
prawem rzeczowym albo prawem obligacyjnym na okres 
dłuższy niż rok,

5)  wskazanie biegłego rewidenta badającego sprawozdania 
finansowe Spółki,

6)  nabycie, zbycie, lub obciążenie przedsiębiorstwa lub zor-
ganizowanej części przedsiębiorstwa,

7)  objęcie, nabycie lub zbycie udziałów bądź akcji w innych 
spółkach, przystąpienie lub wystąpienie ze spółki osobowej 
lub spółki cywilnej,

8)  określenie sposobu wykonywania prawa głosu w innych 
spółkach lub innych podmiotach w sprawach: zmiany 
umowy (statutu) spółki, podwyższenia kapitału zakła-
dowego, umorzenia udziałów lub akcji przysługujących 
Spółce; zbycia lub nabycia: nieruchomości, wieczystego 
użytkowania, udziału w powyższych prawach rzeczowych, 
jak również ich obciążenia; połączenia, podziału, przekształ-
cenia bądź rozwiązania innej spółki lub innego podmiotu.

§ 22

Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 23

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 24

1. Zysk Spółki może być przeznaczony na:
1) dywidendę,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitały rezerwowe,
4) fundusze celowe,
5) pokrycie straty z lat ubiegłych,
6) inne cele.

2.  Wypłata dywidendy może nastąpić także z wszelkich kapi-
tałów rezerwowych utworzonych z zysku.

§ 25

Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, 
według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych 
do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

§ 26

Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej 
dywidendy, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu 
spółek handlowych. W celu wypłaty zaliczki Zarząd może dys-
ponować także wszelkimi kapitałami rezerwowymi utworzo-
nymi z zysku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Likwidację Spółki prowadzi jeden lub dwóch likwidatorów.

Poz. 61499. ZAKŁADY MECHANICZNE „BUMAR-ŁABĘDY” 
SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000016872. SĄD 
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
1 czerwca 2001 r. 
[BMSiG-60967/2021]

Zarząd spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. 
z siedzibą w Gliwicach, w trybie art. 399 § 1 w związku z art. 400 
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mechaniczne 
„BUMAR-ŁABĘDY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach na 
dzień 28 października 2021 r., godzina 1200, w Warszawie przy 
ul. Nowy Świat 4a.

Ustala się następujący porządek obrad tego Zgromadzenia:
1.  Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze-

nia.
2.  Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowa-
nia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
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5.  Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania 
wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

6.  Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 7 Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie 
zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu z dnia 
21.11.2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 3/2021 Nadzwyczaj-
nego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.03.2021 r.

7.  Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze-
nia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje 
uprawnionym z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do 
Księgi Akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem 
Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnio-
nych do uczestnictwa zostanie wyłożona w siedzibie 
Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego 
Zgromadzenia.

III. 
OGŁOSZENIA WYMAGANE 

PRZEZ PRAWO 
UPADŁOŚCIOWE

1. 
Postanowienie 

o ogłoszeniu upadłości

Poz. 61500. Błażkowska Grażyna. Sąd Rejonowy w Rzeszo-
wie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych 
i Upadłościowych, sygn. akt V GU 150/21, V GUp 202/21 of. 
[BMSiG-61041/2021]

Grażyna Błażkowska. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział 
Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościo-
wych, sygn. akt V GU 150/21, V GUp 202/21.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sek-
cja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie 
o sygn. akt V GU 150/21 z wniosku dłużniczki - Grażyny Błaż-
kowskiej o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej niepro-
wadzącej działalności gospodarczej, na posiedzeniu w dniu 
21 kwietnia 2021 r. postanowił:

1.  ogłosić upadłość Grażyny Błażkowskiej, nr PESEL 
67030810142, zam.: 37-705 Przemyśl, Hureczko 25, 
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

2.  wyznaczyć syndyka w osobie - Ryszarda Mauthe, numer 
licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29;

3.  wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich 
wierzytelności Syndykowi na adres: Kancelaria THEMIS 
w Krakowie, Biuro Syndyka: 37-700 Przemyśl, Wybrzeże 

Marszałka J. Piłsudskiego 21/3, w terminie trzydzie-
stu dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego 
postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monito-
rze Sądowym i Gospodarczym, z podaniem sygn. akt 
V GUp 202/21 of;

4.  wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa 
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należą-
cej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis 
w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydzie-
stu dni od dnia obwieszczenia, postanowienia o ogłosze-
niu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod 
rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępo-
waniu upadłościowym;

5.  określić, iż postępowanie upadłościowe prowadzone będzie 
w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. up., a do wyko-
nania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do 
którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynno-
ściach sędziego komisarza;

6.  stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest 
głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postę-
powania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 
z późn. zm.: dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), 
a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 
ww. Rozporządzenia Nr 2015/848.

Syndyk 
Ryszard Mauthe

lic. nr 29

Poz. 61501. Dombrova Ella. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla 
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt 
VIII GU 541/21 of, VIII GUp 415/21 of. 
[BMSiG-61024/2021]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 
postanowieniem z 16 września 2021 r., sygn. akt VIII GU 541/21 of, 
na skutek wniosku złożonego 20 lipca 2021 r. ogłosił upa-
dłość pani Elli Dombrovy, numer PESEL 66022113986, numer 
NIP 7511677902, zamieszkałej w Oleśnicy, jako osoby fizycz-
nej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Wyznaczono syndyka w osobie Danuty Bierońskiej (licen-
cja doradcy restrukturyzacyjnego nr 288; adres: ul. Krakow-
ska 56-62, Bud. B „Edukacja”, 50-425 Wrocław).

Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie 
art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z prze-
pisami części pierwszej tej ustawy), a funkcje sędziego komi-
sarza i zastępcy sędziego komisarza będą pełnili wylosowani 
Sędziowie.

Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią 
art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upa-
dłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz 
art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania 


