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uchwalą przez Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych, 
o ile został on powołany:
a)  zaciąganie przez Spółkę kredytów, pożyczek lub leasingów 

o wartości powodującej przekroczenie salda zobowiązań 
z tego tytułu powyżej kwoty 100.000 zł;

b)  udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości 
powodującej przekroczenie salda zobowiązań z tego tytułu 
powyżej kwoty 100.000 zł;

c)  zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 
100.000 zł;

d)  przyjmowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, 
strategii oraz planów wieloletnich Spółki;

e)  wystawianie weksli przez Spółkę lub przyjęcie weksla jako 
zabezpieczenia roszczeń podmiotów trzecich;

  f)  zbycie w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czyn-
ności aktywów lub oddanie ich do użytkowania innemu 
podmiotowi o wartości powyżej 50.000 zł netto;

g)  zawieranie umów z podmiotami powiązanymi ze Spółką, 
członkami zarządu, członkami rady nadzorczej lub akcjo-
nariuszami Spółki;

h)  podejmowanie decyzji o emisji obligacji lub o emisji akcji 
w ramach kapitału docelowego;

  i) udzielanie rekomendacji w sprawie podziału zysku.

Q. § 39 ust. 2 statutu Spółki o dotychczasowym, następują-
cym brzmieniu:

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadze-
nie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

Ma uzyskać następujące, nowe brzmienie:

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

R. § 39 ust. 3 statutu Spółki o dotychczasowym, następującym 
brzmieniu:

3. Agencji przysługuje prawo osobiste w postaci powoływa-
nia i odwoływania jednego członka Zarządu Spółki na sta-
nowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych. Wyłą-
cza się prawo głosu Agencji przy powoływaniu i odwoływaniu 
przy powoływaniu i odwoływaniu Prezesa Zarządu.

Ma zostać skreślony.

Poz. 65766. DALMOR SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. 
KRS 0000020227. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC 
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
19 czerwca 2001 r. 
[BMSiG-58962/2020]

Czwarte wezwanie do złożenia akcji w Spółce

Działając w imieniu spółki DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni, 
ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia („Spółka”), w związku 
z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy 
- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), wzywa się akcjonariu-
szy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów 
akcji Spółki („Akcje”), w celu ich dematerializacji, co oznacza 
zastąpienie ich papierowej formy zapisem w założonym przez 

Spółkę rejestrze akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym 
do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finan-
sowych.
Akcje należy składać w siedzibie Spółki, w godzinach od 900 
do 1400, w dni robocze. Złożenie Akcji w Spółce odbywa się 
za pisemnym pokwitowaniem.
Złożenie akcji powinno nastąpić nie później jednak niż do dnia 
31 stycznia 2021 r., przy czym zalecane jest składanie akcji 
z wyprzedzeniem, tak aby Spółka mogła zgłosić dane akcjo-
nariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy 
Spółki.
Moc obowiązująca Akcji wygasa z mocy prawa z dniem 
1 marca 2021 r. Z tym dniem uzyskują moc prawną wpisy 
w rejestrze akcjonariuszy, a za akcjonariusza Spółki będzie 
uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru 
akcjonariuszy.
Po dniu 1 marca 2021 r. niezłożone Akcje przez okres pięciu 
lat zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazy-
wania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu 
prawa udziałowe.

Poz. 65767. ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SPÓŁKA 
AKCYJNA w Opolu. KRS 0000014339. SĄD REJONOWY 
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r. 
[BMSiG-66819/2020]

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, w związku 
z treścią art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie 
ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. 1798 z poźn. zm.), wzywa wszyst-
kich akcjonariuszy spółki do złożenia posiadanych dokumen-
tów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adre-
sem: Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, 45-118 Opole, 
ul. Harcerska 15, budynek A, pokój 8 lub 9, w dniach robo-
czych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 700-1500.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwi-
towaniem wydanym akcjonariuszowi.

Poz. 65768. ENTAR INVEST SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. 
KRS 0000741139. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY 
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lipca 2018 r. 
[BMSiG-66604/2020]

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Entar Invest Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie, KRS 0000741139 (dalej „Spółka”), w związku 
z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy 
- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy 
Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich 
dematerializacji.


