Repertorium A nr

24815 / 2020

AKT NOTARIALNY
Dnia dwudziestego siódmego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego (27.08.2020), Robert
Giler, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii notarialnej w budynku przy Placu Marsz.
J. Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, sporządził protokół Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki pod firmą GAMING TECH ESPORTS MEDIA Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdańsku (adres: 80-755 Gdańsk, ulica Szafarnia nr 11, REGON: 386702214,
NIP: 5833403291), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem Nr KRS 0000853098 („Spółka”), zgodnie z wydrukiem z Informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego, pobranym na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień sporządzenia tego
aktu, które odbyło się w tym dniu w lokalu powołanej kancelarii notarialnej. -------------------

PROTOKÓŁ
WALNEGO

NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA
I.

Walne Zgromadzenie otworzył Pan Krzysztof Marcin Stypułkowski. -------------------------Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Walne Zgromadzenie dokonało wyboru na
Przewodniczącego

Zgromadzenia

Pana

Krzysztofa

Marcina

Stypułkowskiego,

z

zachowaniem wymogów art. 420 § 4. KSH, przy 10.000.000 głosów oddanych za. -----------Przewodniczący Zgromadzenia: -------------------------------------------------------------------------- stwierdził, że Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, --------------------- zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu
udział biorą akcjonariusze reprezentujący cały kapitał zakładowy, dysponujący łącznie
10.000.000 akcji uprawniających do 10.000.000 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych
spraw do porządku obrad, a w związku z powyższym Zgromadzenie to, stosownie do
postanowień art. 405 kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do powzięcia uchwał. -----------
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II.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że proponowany porządek obrad obejmuje: ------1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------------------------------4. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------5. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu
Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------6. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że
Walne Zgromadzenie przyjęło zaproponowany porządek obrad, z zachowaniem wymogów
art. 420 § 4. KSH, przy 10.000.000 akcji z których oddano ważne głosy, stanowiących 100%
akcji w kapitale zakładowym, przy 10.000.000 oddanych ważnych głosów, 10.000.000
głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----III.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: ------UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą GAMING TECH ESPORTS MEDIA S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GAMING TECH ESPORTS MEDIA
S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 3 w
zw. z art. 432 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co
następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------§ 1.
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do
kwoty od 100.298,51 zł (sto tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt
jeden groszy) do kwoty 118.518,55 zł (sto osiemnaście tysięcy pięćset osiemnaście złotych
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i pięćdziesiąt pięć groszy), tj. o kwotę od 298,51 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem
złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) do kwoty 18.518,55 zł (osiemnaście tysięcy pięćset
osiemnaście złotych i pięćdziesiąt pięć groszy), w zależności od ilości objętych akcji. -----2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, zostanie dokonane w
drodze emisji od 29851 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) do
1851855 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć)
niezdematerializowanych akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz)
każda (zwanych dalej „Akcjami Serii B”), ----------------------------------------------------------3. Obejmowanie Akcji Serii B nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §
2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------------------------------4. Oferowanie objęcia Akcji Serii B nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit.
d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z
dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z
ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku
regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE. Oferta publiczna, o której mowa w
zdaniu poprzednim, nie będzie objęta obowiązkiem udostępnienia prospektu emisyjnego
ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że łączna wartość emisyjna Akcji
Serii B (wraz z innymi ewentualnymi ofertami publicznymi papierów wartościowych
przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy kwoty 1.000.000,00
EUR (jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B, tj.
na dzień 27 sierpnia 2020 rok, zgodnie z art. 4a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie

publicznej

i

warunkach

wprowadzania

instrumentów

finansowych

do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W ramach oferty
publicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Spółka udostępni do publicznej
wiadomości dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -------------------------------5. Cena emisyjna Akcji Serii B zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki, który jest
upoważniony do oznaczenia tej ceny dowolnie, według własnego wyboru. -------------------6. Akcje Serii B zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. ---------------------------------7. Z Akcjami Serii B nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -------------------------8. Akcje Serii B będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2021 rok. -

4
9. Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B zostaną określone przez
Zarząd Spółki, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według
własnego wyboru. ---------------------------------------------------------------------------------------§ 2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie
pozbawienia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B przychylając się do jej
treści oraz działając w interesie Spółki, postanawia wyłączyć prawo poboru Akcji Serii B
przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w całości. --------------------------------§ 3.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia
wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały, w
szczególności do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii B złożenia
oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do
zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego. ----§ 4.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ---------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta, z
zachowaniem wymogów art. 420 § 4. KSH, przy 10.000.000 akcji z których oddano ważne
głosy, stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym, przy 10.000.000 oddanych
ważnych głosów, 10.000.000 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0
głosów „wstrzymujących się”. --------------------------------------------------------------------------UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą GAMING TECH ESPORTS MEDIA S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GAMING TECH ESPORTS MEDIA
S.A. z siedzibą w Gdańsku, w związku z powzięciem przed Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Uchwały nr 1 z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
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postanawia zmienić Statut Spółki pod firmą GAMING TECH ESPORTS MEDIA S.A. z
siedzibą w Gdańsku w ten sposób, że: -------------------------------------------------------------------1)

dotychczasowy § 7. ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: ------

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.298,51 zł (sto tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) i nie więcej niż 118.518,55 zł (sto
osiemnaście tysięcy pięćset osiemnaście złotych i pięćdziesiąt pięć groszy).” --------------------2)

w § 7. Statutu po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w następującym brzmieniu: --------------

„1a. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 10.029.851 (dziesięć milionów
dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) i nie więcej niż 11.851.855
(jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcje, o
wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, w tym:------------------------------------------------a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych Serii A, o numerach
od 00000001 do 10000000, o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda
akcja, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),--------b. nie mniej niż 29851 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden)
i nie więcej niż 1851855 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy
osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii B, o numerach od B
00000001 do nie mniej niż B 0029851 i nie więcej niż B 1851855, o wartości
nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, o łącznej wartości nominalnej nie niższej
niż 298,51 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt jeden
groszy) i nie wyższej niż 18.518,55 zł (osiemnaście tysięcy pięćset osiemnaście
złotych i pięćdziesiąt pięć groszy).----------------------------------------------------3)

w § 7. Statutu po ustępie 1a dodaje się ustęp 1b w następującym brzmieniu: ------------

„1b. Akcje Serii A oraz Akcje Serii B zostają w całości pokryte wkładem pieniężnym.” -------§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----------------------------------------
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Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta, z
zachowaniem wymogów art. 420 § 4. KSH, przy 10.000.000 akcji z których oddano ważne
głosy, stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym, przy 10.000.000 oddanych
ważnych głosów, 10.000.000 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0
głosów „wstrzymujących się”. --------------------------------------------------------------------------IV.
Wobec wyczerpania porządku obrad Walne Zgromadzenie zostało zamknięte. ---------------Do protokołu załączona zostaje lista obecności. ------------------------------------------------------V.
Tożsamość

Przewodniczącego

Walnego

Zgromadzenia

-

Krzysztofa

Marcina

Stypułkowskiego, imiona rodziców: Marek i Wanda, PESEL 88081300891, zamieszkałego
75-635 Koszalin, ul. Wierzbowa nr 24, legitymującego się dowodem osobistym CHE 991086
z terminem ważności do dnia 26 kwietnia 2028 roku, notariusz stwierdził na podstawie
powołanego dowodu osobistego, a adres zamieszkania oraz potwierdzenie ważności
powołanego dokumentu, na podstawie oświadczenia. -----------------------------------------------VI.
1. Przy protokole pouczono o obowiązkach wynikających z ustawy: ------------------------------ o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 roku, oraz ----------- o kształtowaniu ustroju rolnego. -----------------------------------------------------------------------2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Spółka nie jest właścicielem oraz
użytkownikiem wieczystym nieruchomości. ---------------------------------------------------------VII.
Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. --------------------------------------Z niniejszego aktu sporządzony zostaje elektroniczny wypis przechowywany w Centralnym
Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową
Radę Notarialną. -------------------------------------------------------------------------------------------Koszty tego aktu opłaca Spółka. ------------------------------------------------------------------------VIII.
Do pobrania tytułem: -------------------------------------------------------------------------------------1.

podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art.7.ust.1 pkt 9 w związku z art. 6
ust.9 ustawy z 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych - 0,5%
kwoty podwyższenia kapitału -----------------------------------------------------

84,00 zł
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2.

taksy notarialnej (§ 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca
2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) ---------------- 1.100,00 zł

3.

podatku od towarów i usług (wg stawki 23%, zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146aa ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług) ---------------------- 253,00 zł

Stosownie do art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności
cywilnoprawnych od podstawy opodatkowania odliczono kwotę wynagrodzenia wraz z
podatkiem od towarów i usług pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego
oraz: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu w rejestrze przedsiębiorców /kwota 250,00 zł,
zgodnie z art. 55 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych/ i ------------------------------------------------------------------------------------------------- opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach
/kwota 100,00 zł zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13
maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i
Gospodarczego za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia/. ------------------------AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.
Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza.
Kancelaria Notarialna
I.Bogusławska R.Choromańska R.Giler
W.Gładkowski M.Teperek G.Giler
Notariusze sp. p.
00-078 Warszawa, Plac Piłsudskiego nr 3
tel. 22 351-60-71(72,73)
NIP 525-20-92-145 REGON 014855618

Repertorium A nr 24817/2020
Robert Giler, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Piłsudskiego nr 3 w
Warszawie, dokonał elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu z dokumentem. ------------------Pobrano: tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12, § 13, § 16 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz
tytułem podatku od towarów i usług VAT (wg stawki 23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art.
146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. ------------------------------------Elektroniczne poświadczenie zgodności niniejszego odpisu z dokumentem opatrzone zostaje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.-----------------------------------------------------------

Elektronicznie podpisany
przez Robert Giler
Data: 2020.08.27 13:10:00
+02'00'
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Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 28.08.2020 godz. 14:32:32
Numer KRS: 0000853098
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

04.08.2020

Ostatni wpis

Numer wpisu

4

Sygnatura akt

GD.VII NS-REJ.KRS/13106/20/729

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Data dokonania wpisu

26.08.2020

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej

SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 386702214, NIP: 5833403291

3.Firma, pod którą spółka działa

GAMING TECH ESPORTS MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat GDAŃSK, gmina GDAŃSK, miejsc. GDAŃSK

2.Adres

ul. SZAFARNIA, nr 11, lok. F8, miejsc. GDAŃSK, kod 80-755, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Strona 2 z 6
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1

30.06.2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KANIA, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA
KANIA, ANDRZEJ GILIŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. JAWORZYŃSKA 7 LOK. 7, 00634 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 1344/2020.

2

06.08.2020, REP. A NR 1576/2020, NOTARIUSZ ANDRZEJ GLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE PRZY UL. JAWORZYŃSKIEJ NR 7 LOKAL 7, ZMIANA §7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka

NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki

------

4.Czy statut przyznaje uprawnienia
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału NIE
w zysku?

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

FANTASYEXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Imiona

*****

3.Numer PESEL/REGON

022340859

4.Numer KRS

0000496522

6.Czy wspólnik posiada całość akcji
spółki?

TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego

100 000,00 ZŁ

2.Wysokość kapitału docelowego

------

3.Liczba akcji wszystkich emisji

10000000

4.Wartość nominalna akcji

0,01 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału
wpłaconego

100 000,00 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego

------

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
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Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisja akcji
1

1.Nazwa serii akcji

SERIA A

2.Liczba akcji w danej serii

10000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE IMIENNE SERII A SĄ AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA
KAŻDĄ AKCJĘ SERII A PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ CO DO
WYBORU CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE AKCJE IMIENNE SERII A
UPRAWNIAJĄ WIĘKSZOŚCIĄ 75% TYCH AKCJI DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA TRZECH
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11
1.Czy zarząd lub rada administrująca są
upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST:
- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE,
- W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

UKLEJA

2.Imiona

LIDIA GRAŻYNA

3.Numer PESEL/REGON

73080304120

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

Rubryka 2 - Organ nadzoru
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1

1.Nazwa organu

RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko

RUTKIEWICZ

2.Imiona

ANETA

3.Numer PESEL

90120706827

1.Nazwisko

WILCZEK

2.Imiona

BARTOSZ

3.Numer PESEL

86081915897

1.Nazwisko

GÓRECKI

2.Imiona

MATEUSZ

3.Numer PESEL

93011606833

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1

58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

2.Przedmiot pozostałej działalności
przedsiębiorcy

1

62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

2

62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

3

63, 1, , PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I
PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

4

70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

5

73, 1, , REKLAMA

6

74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

7

82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

8

82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

9

96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
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Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy,
za który należy złożyć sprawozdanie
finansowe

31.12.2020

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo
w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
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Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 28.08.2020
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

