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24.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2) postanowienie o podziale zysku albo o pokryciu
straty;
3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
z wykonania przez nich obowiązków;
4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia
lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu,
Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub
na rzecz którejkolwiek z tych osób;
5) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie
szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub
sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
6) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
7) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
8) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady
Nadzorczej;
9) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków
Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru;
10) zaniechanie rozpatrzenia sprawy zamieszczonej
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub
usuniecie określonych spraw z porządku obrad
Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, że
uchwała taka zapada większością 3/4 głosów.
24.3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.”
Proponowana treść art. 24 statutu Spółki:
„24.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są
bezwzględną większością głosów, jeżeli statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią
inaczej.
24.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wskazanych w art. 24.3 punkty od 9) do 16) są podejmowane większością 80% głosów oddanych za daną
uchwałą.
24.3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2) postanowienie o podziale zysku albo o pokryciu
straty;
3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
z wykonania przez nich obowiązków;
4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie
szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
5) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
6) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
7) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady
Nadzorczej;
8) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków
Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru;
9) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia
lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu,
Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub
na rzecz którejkolwiek z tych osób;
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10) zbycie, wydzierżawienie lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie
Spółki lub jego zorganizowanej części;
11) obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki, w tym warunkowe podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki;
12) emisja obligacji lub warrantów subskrypcyjnych;
13) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki
w rozumieniu art. 416 Kodeksu spółek handlowych;
14) podział, przekształcenie, połączenie lub likwidacja
Spółki;
15) wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu;
16) nabywanie akcji własnych Spółki lub upoważnienie
Spółki do ich nabywania;
17) zaniechanie rozpatrzenia sprawy zamieszczonej
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub
usuniecie określonych spraw z porządku obrad
Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, że
uchwała taka zapada większością 75% głosów.
24.3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.”
Poz. 30613. ULTIMATE VR SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000924630. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 października 2021 r.
[BMSiG-30328/2022]
Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ULTIMATE VR S.A.
Zarząd ULTIMATE VR S.A. z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa (dalej: Spółka),
(KRS 0000924630), działając na podstawie art. 399 § 1
i art. 395 w zw. z art. 4021 i 4022 KSH, zwołuje na dzień
30 czerwca 2022 roku, na godzinę 1430, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii
Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska s.c. przy
ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa, z następującym
porządkiem obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dn.
31.12.2021 r.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy zakończony dn. 31.12.2021 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
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9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał
w sprawach:
a. powołania 2 nowych członków Rady Nadzorczej;
b. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy zakończony dn. 31.12.2021 r.;
d. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy zakończony dn. 31.12.2021 r.;
e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.;
f. przekazania zysku netto za rok obrotowy 2021 na kapitał
zapasowy;
g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom
Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 r.;
h. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony
31.12.2021 r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III.
OGŁOSZENIA WYMAGANE
PRZEZ PRAWO
UPADŁOŚCIOWE

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego,
jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej,
do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa,
w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego
obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości - pod
rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wskazuje się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest
art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter
głównego postępowania upadłościowego.
Poucza się, iż wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia
niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba
lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania
znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale
wyłącznie co do części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

1.
Postanowienie
o ogłoszeniu upadłości
Poz. 30614. Świderski Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 8/22,
XIX GUp 330/22.
[BMSiG-30355/2022]
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział
Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
postanowieniem z 17 maja 2022 r. w sprawie o sygn. akt
XIX GU 8/22, po rozpoznaniu sprawy z wniosku dłużnika,
ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika
Piotra Świderskiego (PESEL 86040801838) zamieszkałego
w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej, wyznaczając syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90).
Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego
w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r.
o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U.2019.1802).
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia
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o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności syndykowi, na adres: Biuro Syndyka, ul. Pełczyńskiego 16/15,
01-471 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości XIX GUp 330/22.

Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
Należy jednak uprzednio, w terminie tygodnia od dnia
niniejszego obwieszczenia złożyć w Sądzie Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji) i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem.
Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w kwocie 100 zł.
Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia
postanowienia wraz z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymogom pisma procesowego.
Poz. 30615. Gocka Magdalena. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt
XII GU 14/22, XII GUp 43/22.
[BMSiG-30341/2022]
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział
Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 1 czerwca 2022 r., ogłoszono upadłość
Magdaleny Gockiej (PESEL 81112805620; NIP 8522241876),
zamieszkałej: ul. Księcia Bogusława X 17/23, 70-246 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 43/22.
Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone
w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U.
z 2019 r., poz. 1802).
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