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SĄDOWY i GOSPODARCZY
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Poz. 18454-18522
Poz. w KRS 163649-168648

Numer rachunku bankowego:
Ministerstwo Sprawiedliwości

NBP O/O Warszawa

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

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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ogłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: 
87-100 Toruń, ul. Polna 129.

Poz. 18460. EKORAFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ w Gnojnie. KRS 0000803656. SĄD 
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
20 września 2019 r. 
[BMSiG-17982/2020]

Zarząd EKORAFIT Sp. z o.o. z siedzibą w Gnojnie, adres: 
Gnojno 166, 28-114 Gnojno, KRS 0000803656, na podstawie 
art. 543 k.s.h., ogłasza o podziale Spółki Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Rafit” Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Kielcach, nr KRS 0000204274, polegającym na prze-
niesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod 
firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
„Rafit” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na EKORAFIT Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gnojnie, KRS nr0000803656, w trybie określonym 
w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie).

Wpis do Rejestru nastąpił w dniu 1 kwietnia 2020 r. - postano-
wienie Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt KI. X NS-REJ. 
KRS/2140/20/529.

Poz. 18461. MAGIC WOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Katowi-
cach. KRS 0000620637. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do reje-
stru:01 czerwca 2016 r. [BMSiG-18008/2020]

Likwidator MAGIC WOMAN Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą 
w Katowicach, ul. Fabryczna 15, wpisanej do Krajowego Reje-
stru Sądowego pod numerem 0000620637, zawiadamia, że 
w dniu w dniu 31.01.2020 r. podjęta została uchwała Nadzwy-
czajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki 
i otwarciu jej likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby 
w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego 
ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności pod adresem: 
MAGIC WOMAN Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Fabryczna 15, 
40-611 Katowice.

Poz. 18462. WM2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ w Wierzchowisku. KRS 0000559468. SĄD 
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
21 maja 2015 r. 
[BMSiG-18025/2020]

Likwidator WM2 Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Wierz-
chowisku, ul. Długa 156, nr KRS 0000559468, ze względu 
na otwarcie likwidacji Spółki uchwałą wspólników z dnia 
3.04.2020 r., wzywa wierzycieli do zgłaszania wierzytelno-
ści na adres siedziby Spółki w terminie 3 miesięcy od daty 
ogłoszenia.

3. 
Spółki akcyjne

Poz. 18463. GÓRNOŚLĄSKIE PR ZEDSIĘB IORSTWO 
WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. 
KRS 0000247533. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD 
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 grud-
nia 2005 r. 
[BMSiG-18010/2020]

Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki 
Akcyjnej z siedzibą w Katowicach informuje, że:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Górnośląskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowi-
cach w dniu 31 marca 2020 r. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie 
przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok, obejmujący rok obro-
towy 2019, w wysokości 21.031.978,19 zł, przeznaczając na 
dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 20.331.978,19 zł, tj. kwotę 
około 0,33 zł na 1 akcję.

II. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym 
przysługiwały akcje Spółki w dniu powzięcia uchwały o prze-
znaczeniu zysku, tj. w dniu 31 marca 2020 roku (dzień dywi-
dendy).

III. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Górnośląskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kato-
wicach ustaliło termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 
2019 na dzień 30 czerwca 2020 r.

- Druk OŚWIADCZENIE wypełniają akcjonariusze, którzy skła-
dali już wcześniej Dyspozycję lub Oświadczenie w sprawie 
poprzednich Dywidend, a od danego momentu nie nastąpiła 
u nich zmiana w danych osobowych, adresowych oraz nie był 
zmieniony nr rachunku bankowego.
Oświadczenie należy przesłać listem poleconym na adres: 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, 
z dopiskiem na kopercie „DYWIDENDA 2019” lub e-mailowo 
w formie skanu, przy czym takie oświadczenie może zostać 
opatrzone odręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym, według wyboru akcjonariusza.
Przesłanie treści oświadczenia w postaci e-mail jest kwalifiko-
wane przez Spółkę jako złożenie oświadczenia w formie doku-
mentowej. Spółka przyjmuje oświadczenia złożone drogą 
elektroniczną na adres: akcje@gpw.katowice.pl.
W treści wiadomości e-mail prosimy obligatoryjnie zamieścić 
oświadczenie weryfikujące status akcjonariusza, wskazujące:

1) numer odcinka zbiorowego akcji oraz
2)  serię, numer i rodzaj akcji uprawniających do dywi-

dendy.

- Druk DYSPOZYCJA wypełniają akcjonariusze:
a)  nie składali wcześniej Dyspozycji lub Oświadczenia 

w sprawie poprzednich Dywidend;
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b)  których dane osobowe, dane adresowe lub numer konta 
bankowego uległy zmianie lub też certyfikat rezydencji 
niezbędny do celów podatkowych stracił swoją waż-
ność.

Oświadczenie należy przesłać listem poleconym na adres: 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Katowicach ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, 
z dopiskiem na kopercie „DYWIDENDA 2019” lub e-mailowo 
w formie skanu, przy czym takie oświadczenie może zostać 
opatrzone odręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym, według wyboru akcjonariusza.
Przesłanie treści dyspozycji w postaci e-mail jest kwalifiko-
wane przez spółkę jako złożenie oświadczenia w formie doku-
mentowej. Spółka przyjmuje oświadczenia złożone drogą 
elektroniczną na adres: akcje@gpw.katowice.pl.
W treści wiadomości e-mail prosimy obligatoryjnie zamieścić 
oświadczenie weryfikujące status akcjonariusza, wskazujące:

1) numer odcinka zbiorowego akcji oraz
2)  serię, numer i rodzaj akcji uprawniających do dywi-

dendy.

1. Wiążącym dla Spółki jest wyłącznie prawidłowo wypeł-
niony formularz dyspozycji/oświadczenia, który jest zgodny 
ze wzorem udostępnionym na oficjalnej stronie internetowej 
Spółki zgodnie z powyższymi zasadami.

2. Akcjonariusze nie mający miejsca zamieszkania 
w Polsce mogą złożyć dyspozycję wypłaty listem poleconym 
(z podpisem uwierzytelnionym przez polskie przedstawi-
cielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny) na adres sie-
dziby Spółki lub pod postacią wiadomości e-mail na adres: 
akcje@gpw.katowice.pl

3. Złożenie przez uprawnionego akcjonariusza do dnia 
29 czerwca 2020 roku dyspozycji wypłaty przelewem na 
wskazany rachunek bankowy spowoduje dokonanie wypłaty 
świadczenia do dnia 30 czerwca 2020 roku. Złożenie dyspo-
zycji wypłaty po dniu 30 czerwca 2020 roku może skutkować 
wypłatą świadczenia w terminie późniejszym.

4. Akcjonariusze są uprawnieni do działania osobiście lub za 
pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika.
Pełnomocnictwo może być udzielone:

- (a) w formie elektronicznej lub
- (b) w formie pisemnej złożone w oryginale.

-  Pełnomocnik w takim wypadku składa swój podpis na 
dyspozycji wypłaty.

-  Można pocztą elektroniczną wnieść odwzorowanie 
cyfrowe pełnomocnictwa opatrzonego odręcznym pod-
pisem w jednej z form wyżej wymienionych. Jeżeli pismo 
to zostało wysłane z uprzednio wskazanego adresu 
poczty elektronicznej nadawcy lub nie ma wątpliwości co 
do osoby nadawcy, pismo uznaje się za opatrzone podpi-
sem w sposób równoważny podpisowi własnoręcznemu.

-  W braku pewności co do osoby wnoszącej pełnomoc-
nictwo w sposób określony powyżej Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Katowicach wzywa Akcjonariusza, pod rygo-
rem odrzucenia pełnomocnictwa, do niezwłocznego 
wniesienia pełnomocnictwa do Spółki przy użyciu 
poczty elektronicznej, lecz opatrzonego kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym.

-  Do pełnomocnictwa wniesionego w sposób określony 
powyżej nie dołącza się załączników w postaci papiero-
wej, a tylko odwzorowania cyfrowe wszystkich załącz-
ników. W razie potrzeby Spółka sporządza ich wydruki, 
z którymi postępuje tak, jak z załącznikami.

-  Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczpo-
spolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie 
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsu-
larny, chyba że przepisy prawa lub umowy między-
narodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, 
stanowią inaczej. Treść pełnomocnictwa musi być prze-
tłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język polski.

5. Dyspozycję wypłaty kwoty należnej z tytułu dywidendy 
w imieniu niepełnoletniego akcjonariusza może dokonać jego 
przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator, po przedsta-
wieniu prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego 
o jego ustanowieniu.

6. Spadkobiercy uprawnionego akcjonariusza powinni przed-
stawić przy składaniu dyspozycji wypłaty akt zgonu upraw-
nionego akcjonariusza oraz prawomocne postanowienie 
sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt 
poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

7. Osoby współuprawnione z akcji powinny ustanowić na 
podstawie art. 333 § 2 Kodeksu spółek handlowych wspól-
nego przedstawiciela. Wszyscy współuprawnieni składają 
jednomyślnie oświadczenie o wysokości udziału każdego ze 
współuprawnionych we wspólności w celu prawidłowego 
obliczenia podatku oraz oświadczenie o wyborze wspólnego 
przedstawiciela, który w ich imieniu dokona wszystkich for-
malności związanych z wypłatami ze złożeniem dyspozycji 
wypłaty włącznie. Oświadczenia o wskazaniu wspólnego 
przedstawiciela mogą zostać przesłane pocztą na adres 
siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres: 
akcje@gpw.katowice.pl.
W celu załatwienia formalności związanych z wypłatą kwot 
należnych z tytułu dywidendy wspólny przedstawiciel prze-
syła jedną wspólną dyspozycję, w jej treści wskazując sposób 
przekazania kwoty świadczenia.

8. Od kwoty należnego akcjonariuszowi świadczenia zosta-
nie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wyso-
kości 19% lub według stawki innej niż 19%, przewidzianej 
dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, pod warunkiem przedstawienia wraz z dys-
pozycją wypłaty aktualnego oryginalnego certyfikatu rezy-
dencji wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez 
tłumacza przysięgłego.

9. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej składają dyspozycje zgodnie z zasadami 
reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze bądź umo-
wie lub statucie i zobowiązane są do przedłożenia aktualnych 
odpisów powyższych dokumentów lub odpisu z właściwego 
rejestru.

10. Wypłata dywidendy dokonywana będzie w następujący 
sposób:

-  osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadających 
osobowości prawnej oraz akcjonariusze będący pracow-
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nikami Spółki - przelewem na rachunek bankowy akcjo-
nariusza,

-  pozostali akcjonariusze - przelewem na rachunek ban-
kowy wskazany przez akcjonariusza lub przekazem pocz-
towym na adres wskazany przez akcjonariusza.

11. Spółka zastrzega sobie prawo do umieszczenia w ramach 
zakładki do komunikacji z akcjonariuszami pod nazwą „Infor-
macje dla akcjonariuszy”, udostępnionej pod adresem strony 
internetowej spółki: https://www.gpw.katowice.pl/informa-
cje-dla-akcjonariuszy1.php, ostatniego dnia roboczego, do 
godz. 1500, poprzedzającego termin wypłaty dywidendy, 
wykaz odcinków zbiorowych akcji, których właściciele zgło-
sili rzeczoną dyspozycję wypłaty dywidendy. Powyższe roz-
wiązanie ma umożliwić podwójną weryfikację statusu akcjo-
nariusza, mogącego złożyć zastrzeżenia do opublikowanego 
wykazu odcinków zbiorowych w części dotyczącej przysługu-
jących mu akcji.

12. Spółka zastrzega sobie prawo do wezwania akcjonariusza 
do złożenia spółce - osobiście lub listownie - odpisu pisma 
obejmującego powyższe oświadczenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze 
w godzinach od 900-1200, (32) 60 38 639, lub pod adresem 
e-mail: akcje@gpw.katowice.pl.

Poz. 18464. HMP SPÓŁKA AKCYJNA w Chełmie. 
KRS 0000296995. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD 
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do 
rejestru: 14 stycznia 2008 r. 
[BMSiG-18026/2020]

Likwidator HMP S.A. z siedzibą w Chełmie (adres: 
22-100 Chełm, ul. Okszowska 27a), wpisanej do Krajowego 
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód 
w Lublinie pod nr. KRS 0000296995, zawiadamia, iż Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą z dnia 
18 lutego 2020 r. postanowiło o rozwiązaniu Spółki i nastąpiło 
otwarcie likwidacji Spółki. 

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności 
w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Poz. 18465. HMP SPÓŁKA AKCYJNA w Chełmie. 
KRS 0000296995. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD 
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do 
rejestru: 14 stycznia 2008 r. 
[BMSiG-18034/2020]

Zarząd HMP S.A. z siedzibą w Chełmie (adres: 22-100 Chełm, 
ul. Okszowska 27A, KRS 0000296995) zawiadamia, iż Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą z dnia 
18 lutego 2020 r. postanowiło obniżyć kapitał zakładowy 
Spółki o kwotę 1.350.000 zł, tj. do kwoty 450.000,00 zł.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń wobec 
Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Poz. 18466. KOPALNIA PIASKU „KOTLARNIA” SPÓŁKA 
AKCYJNA w Kotlarni. KRS 0000021490. SĄD REJONOWY 
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 czerwca 2001 r. 
[BMSiG-18047/2020]

Zarząd Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedzibą w Kotlarni, 
działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 k.s.h. w związku 
z art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy na dzień 22 maja 2020 r., na godz. 1000, 
w siedzibie Spółki, w Kotlarni przy ul. Dębowej 3, z następu-
jącym porządkiem obrad:

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

dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.  Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu Walnego 

Zgromadzenia.
5.  Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawoz-
dania Zarządu z działalności Kopalni Piasku „Kotlar-
nia” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finan-
sowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej 
Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. za 2019 r.

6.  Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
ności w 2019 r. oraz złożenie sprawozdania z wykonania 
obowiązków wynikających z art. 22 ust. 2 pkt 1-3 Statutu.

7.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 r.,
b)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawoz-
dania finansowego jednostek powiązanych za rok 2019,

c)  udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wyko-
nania przez nich obowiązków w 2019 r.,

d)  udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej 
z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.,

e)  podziału zysku netto Spółki za rok 2019.
8.  Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy 

Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą 
mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania 
bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadze-
nia, od godz. 900.

Poz. 18467. PR ZEDS IĘB IOR S TWO KOMUNIKAC JI 
SAMOCHODOWEJ CZĘSTOCHOWA W CZĘSTOCHO-
WIE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Częstochowie. 
KRS 0000222666. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, 
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2004 r. 
[BMSiG-18031/2020]

Likwidator Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 
Częstochowa w Częstochowie S.A. w likwidacji, wpisanej do 
Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000222666, 
zawiadamia, że w dniu 18 października 2019 r. podjęta została 
uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o roz-
wiązaniu Spółki.




