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 24.2.  Uchwa!y Walnego Zgromadzenia wymaga:
 1)  rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz"du 

z dzia!alno#ci Spó!ki oraz sprawozdania finanso-
wego za ubieg!y rok obrotowy;

 2)  postanowienie o podziale zysku albo o pokryciu 
straty;

 3)  udzielenie absolutorium cz!onkom organów Spó!ki 
z wykonania przez nich obowi"zków;

 4)  zawarcie przez Spó!k$ umowy po%yczki, por$czenia 
lub innej podobnej umowy z cz!onkiem Zarz"du, 
Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub 
na rzecz którejkolwiek z tych osób;

 5)  postanowienie dotycz"ce roszcze& o naprawienie 
szkody wyrz"dzonej przy zawi"zaniu spó!ki lub 
sprawowaniu zarz"du albo nadzoru;

 6)  zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 7)  wybór i odwo!anie cz!onków Rady Nadzorczej;
 8)  ustalenie zasad wynagradzania cz!onków Rady 

Nadzorczej;
 9)  ustalanie wysoko#ci wynagrodzenia dla cz!onków 

Rady Nadzorczej, delegowanych do sta!ego indy-
widualnego wykonywania nadzoru;

10)  zaniechanie rozpatrzenia sprawy zamieszczonej 
w porz"dku obrad Walnego Zgromadzenia lub 
usuniecie okre#lonych spraw z porz"dku obrad 
Walnego Zgromadzenia, z tym zastrze%eniem, %e 
uchwa!a taka zapada wi$kszo#ci" 3/4 g!osów.

 24.3.  Nabycie i zbycie nieruchomo#ci, u%ytkowania wieczy-
stego lub udzia!u w powy%szych prawach do nierucho-
mo#ci, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.”

Proponowana tre#' art. 24 statutu Spó!ki:
„24.1.  Uchwa!y Walnego Zgromadzenia podejmowane s" 

bezwzgl$dn" wi$kszo#ci" g!osów, je%eli statut lub bez-
wzgl$dnie obowi"zuj"ce przepisy prawa nie stanowi" 
inaczej.

 24.2.  Uchwa!y Walnego Zgromadzenia w sprawach wska-
zanych w art. 24.3 punkty od 9) do 16) s" podejmo-
wane wi$kszo#ci" 80% g!osów oddanych za dan" 
uchwa!".

 24.3.  Uchwa!y Walnego Zgromadzenia wymaga:
 1)  rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz"du 

z dzia!alno#ci Spó!ki oraz sprawozdania finanso-
wego za ubieg!y rok obrotowy;

 2)  postanowienie o podziale zysku albo o pokryciu 
straty;

 3)  udzielenie absolutorium cz!onkom organów Spó!ki 
z wykonania przez nich obowi"zków;

 4)  postanowienie dotycz"ce roszcze& o naprawienie 
szkody wyrz"dzonej przy zawi"zaniu Spó!ki lub 
sprawowaniu zarz"du albo nadzoru;

 5)  zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 6)  wybór i odwo!anie cz!onków Rady Nadzorczej;
 7)  ustalenie zasad wynagradzania cz!onków Rady 

Nadzorczej;
 8)  ustalanie wysoko#ci wynagrodzenia dla cz!onków 

Rady Nadzorczej, delegowanych do sta!ego indy-
widualnego wykonywania nadzoru;

 9)  zawarcie przez Spó!k$ umowy po%yczki, por$czenia 
lub innej podobnej umowy z cz!onkiem Zarz"du, 
Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub 
na rzecz którejkolwiek z tych osób;

10)  zbycie, wydzier%awienie lub ustanowienie ograni-
czonego prawa rzeczowego na przedsi$biorstwie 
Spó!ki lub jego zorganizowanej cz$#ci;

11)  obni%enie lub podwy%szenie kapita!u zak!adowego 
Spó!ki, w tym warunkowe podwy%szenie kapita!u 
zak!adowego Spó!ki;

12)  emisja obligacji lub warrantów subskrypcyjnych;
13)  istotna zmiana przedmiotu dzia!alno#ci Spó!ki 

w rozumieniu art. 416 Kodeksu spó!ek handlowych;
14)  podzia!, przekszta!cenie, po!"czenie lub likwidacja 

Spó!ki;
15)  wprowadzenie akcji Spó!ki do obrotu na rynku regu-

lowanym lub do alternatywnego systemu obrotu;
16)  nabywanie akcji w!asnych Spó!ki lub upowa%nienie 

Spó!ki do ich nabywania;
17)  zaniechanie rozpatrzenia sprawy zamieszczonej 

w porz"dku obrad Walnego Zgromadzenia lub 
usuniecie okre#lonych spraw z porz"dku obrad 
Walnego Zgromadzenia, z tym zastrze%eniem, %e 
uchwa!a taka zapada wi$kszo#ci" 75% g!osów.

 24.3.  Nabycie i zbycie nieruchomo#ci, u%ytkowania wieczy-
stego lub udzia!u w powy%szych prawach do nierucho-
mo#ci nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.”

Poz. 30613. ULTIMATE VR SPÓ!KA AKCYJNA w Warszawie. 
KRS 0000924630. S(D REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY 
W WARSZAWIE, XIV WYDZIA) GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU S(DOWEGO, wpis do rejestru: 4 pa*dzier-
nika 2021 r. 
[BMSiG-30328/2022]

Og!oszenie o zwo!aniu 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ULTIMATE VR S.A.

Zarz"d ULTIMATE VR S.A. z siedzib" w Warszawie, adres: 
ul. Pow"zkowska 15, 01-797 Warszawa (dalej: Spó!ka), 
(KRS 0000924630), dzia!aj"c na podstawie art. 399 § 1 
i art. 395 w zw. z art. 4021 i 4022 KSH, zwo!uje na dzie& 
30 czerwca 2022 roku, na godzin$ 1430, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spó!ki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odb$dzie si$ w Kancelarii 
Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Ni%y&ska s.c. przy 
ul. +wi$tokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa, z nast$puj"cym 
porz"dkiem obrad:

 1.  Podj$cie uchwa!y w sprawie wyboru Przewodnicz"cego 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 2. Sporz"dzenie i sprawdzenie listy obecno#ci.
 3.  Stwierdzenie prawid!owo#ci zwo!ania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia oraz jego zdolno#ci do powzi$cia uchwa!.
 4.  Przyj$cie porz"dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-

dzenia.
 5.  Przedstawienie przez Zarz"d sprawozdania Zarz"du 

z dzia!alno#ci Spó!ki za rok obrotowy zako&czony dn. 
31.12.2021 r.

 6.  Przedstawienie przez Zarz"d sprawozdania finansowego 
Spó!ki za rok obrotowy zako&czony dn. 31.12.2021 r.

 7.  Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia!al-
no#ci w 2021 r.

 8.  Rozpatrzenie przedstawionych sprawozda&.
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 9.  Podj$cie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwa! 
w sprawach:
a.  powo!ania 2 nowych cz!onków Rady Nadzorczej;
b. przyj$cia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
c.  zatwierdzenia sprawozdania Zarz"du z dzia!alno#ci 

Spó!ki za rok obrotowy zako&czony dn. 31.12.2021 r.;
d.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spó!ki za rok 

obrotowy zako&czony dn. 31.12.2021 r.;
e.  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia!al-

no#ci w 2021 r.;
f.  przekazania zysku netto za rok obrotowy 2021 na kapita! 

zapasowy;
g.  udzielenia absolutorium poszczególnym Cz!onkom 

Zarz"du Spó!ki za rok obrotowy zako&czony 31.12.2021 r.;
h.  udzielenia absolutorium poszczególnym Cz!onkom 

Rady Nadzorczej Spó!ki za rok obrotowy zako&czony 
31.12.2021 r.

10. Wolne wnioski.
11. Zamkni$cie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. 
OG!OSZENIA WYMAGANE 

PRZEZ PRAWO 
UPAD!O#CIOWE

1. 
Postanowienie 

o og$oszeniu upad$o%ci

Poz. 30614. #widerski Piotr. S"d Rejonowy dla m.st. War-
szawy w Warszawie, XIX Wydzia! Gospodarczy ds. Upa-
d!o#ciowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 8/22, 
XIX GUp 330/22. 
[BMSiG-30355/2022]

S"d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydzia! 
Gospodarczy ds. Upad!o#ciowych i Restrukturyzacyjnych, 
postanowieniem z 17 maja 2022 r. w sprawie o sygn. akt 
XIX GU 8/22, po rozpoznaniu sprawy z wniosku d!u%nika, 
og!osi! upad!o#' obejmuj"c" likwidacj$ maj"tku d!u%nika 
Piotra +widerskiego (PESEL 86040801838) zamieszka!ego 
w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadz"cej dzia!alno#ci 
gospodarczej, wyznaczaj"c syndyka w osobie Iwony Ma!go-
rzaty Trzeciak (nr licencji 90).

Post$powanie upad!o#ciowe b$dzie prowadzone w try-
bie okre#lonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upad!o#ciowego 
w brzmieniu nadanym Ustaw" z dnia 30 sierpnia 2019 r. 
o zmianie ustawy - Prawo upad!o#ciowe oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U.2019.1802).

Wzywa si$ wierzycieli upad!ego, aby w terminie trzydzie-
stu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia 

o og!oszeniu upad!o#ci zg!osili swoje wierzytelno#ci syn-
dykowi, na adres: Biuro Syndyka, ul. Pe!czy&skiego 16/15, 
01-471 Warszawa, z podaniem sygn. akt post$powania pro-
wadzonego po og!oszeniu upad!o#ci XIX GUp 330/22.

Wzywa si$ osoby, którym przys!uguj" prawa i roszczenia oso-
biste ci"%"ce na nieruchomo#ciach nale%"cych do upad!ego, 
je%eli nie zosta!y ujawnione przez wpis w ksi$dze wieczystej, 
do ich zg!oszenia s$dziemu wyznaczonemu na adres: S"d 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydzia! 
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, 
w terminie trzydziestu dni od ukazania si$ niniejszego 
obwieszczenia postanowienia o og!oszeniu upad!o#ci - pod 
rygorem utraty prawa powo!ywania si$ na nie w post$powa-
niu upad!o#ciowym.

Wskazuje si$, %e podstaw" jurysdykcji s"dów polskich jest 
art. 3 ust. 1 Rozporz"dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie post$powa-
nia upad!o#ciowego, a wszcz$te post$powanie ma charakter 
g!ównego post$powania upad!o#ciowego.

Poucza si$, i% wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia 
niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba 
lub miejsce zwyk!ego pobytu w dniu otwarcia post$powania 
znajdowa!y si$ za granic" w terminie trzydziestu dni, przys!u-
guje za%alenie na postanowienie o og!oszeniu upad!o#ci, ale 
wy!"cznie co do cz$#ci dotycz"cej jurysdykcji s"dów polskich.

Za%alenie nale%y wnie#' do S"du Okr$gowego w Warsza-
wie, XXIII Wydzia! Gospodarczy Odwo!awczy, za po#rednic-
twem S"du Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIX Wydzia! Gospodarczy ds. Upad!o#ciowych i Restruk-
turyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 
Nale%y jednak uprzednio, w terminie tygodnia od dnia 
niniejszego obwieszczenia z!o%y' w S"dzie Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydzia! Gospodarczy 
ds. Upad!o#ciowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o spo-
rz"dzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygni$cia o jurys-
dykcji) i dor$czenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. 
Wniosek o uzasadnienie podlega op!acie w kwocie 100 z!. 
Termin do wniesienia za%alenia biegnie od dnia dor$czenia 
postanowienia wraz z uzasadnieniem. Za%alenie winno czy-
ni' zado#' wymogom pisma procesowego.

Poz. 30615. Gocka Magdalena. S"d Rejonowy Szczecin-
-Centrum w Szczecinie, XII Wydzia! Gospodarczy, sygn. akt 
XII GU 14/22, XII GUp 43/22. 
[BMSiG-30341/2022]

S"d Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydzia! 
Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomo#ci, i% posta-
nowieniem z dnia 1 czerwca 2022 r., og!oszono upad!o#' 
Magdaleny Gockiej (PESEL 81112805620; NIP 8522241876), 
zamieszka!ej: ul. Ksi$cia Bogus!awa X 17/23, 70-246 Szcze-
cin, jako osoby fizycznej nieprowadz"cej dzia!alno#ci gospo-
darczej, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 43/22.

S"d wskazuje, i% niniejsze post$powanie b$dzie prowadzone 
w trybie okre#lonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upad!o#cio-
wego (w brzmieniu nadanym Ustaw" z 30.08.2019 r. - Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1802).




