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docelowego, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany 
Statutu Spółki poprzez dodanie § 6c o treści: 
„1.  Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie od dnia 

zarejestrowania zmian w Statucie obejmujących 
wprowadzenie niniejszego art. 6c do dnia 21 grud-
nia 2025 roku, do podwyższenia kapitału zakłado-
wego w granicach określonych w ust. 2 poniżej 
(kapitał docelowy).

  2.  Wysokość kapitału docelowego nie może przekra-
czać 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy 
złotych).

  3.  Cena emisyjna emitowanych akcji zostanie ustalona 
przez Radę Nadzorczą. Akcje mogą być obejmowane 
w zamian za wierzytelności wobec Spółki (konwersja 
wierzytelności na Akcje za zgodą Rady Nadzorczej 
Spółki) lub za gotówkę.

  4.  Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu 
upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje 
uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu 
kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga 
formy aktu notarialnego.

  5.  Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważ-
nienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych 
podwyższeń kapitału zakładowego za zgodą Rady 
Nadzorczej.

  6.  Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłączenia lub ogra-
niczenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa 
poboru akcji obejmowanych w ramach kapitału 
docelowego.”

oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 
jednolitego Statutu Spółki.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian osobo-
wych w składzie Radzie Nadzorczej.

7.  Zamknięcie obrad.

Poz. 62036. SILESIA NEW ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA 
w Katowicach. KRS 0000407710. SĄD REJONOWY 
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, 
wpis do rejestru: 13 stycznia 2012 r. 
[BMSiG-62095/2022]

Kurator Sądowy Silesia New Energy Spółki Akcyjnej w Kato-
wicach, ul. Korfantego 169, nr KRS 0000407710, działając na 
podstawie art. 42 Kodeksu Cywilnego oraz Statutu Spółki, 
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 
które odbędzie się w dniu 4 stycznia 2023 r., o godzinie 1200, 
w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Michalewicza w Katowi-
cach, przy ul Dąbrówki 15, z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.  Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia.
3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
wania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Prezesa zarządu spółki.
6. Wybór Likwidatora spółki.
7.  Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-

dzenia.

Poz. 62037. TOWARZYSTWO SPORTOWE WISŁA KRAKÓW 
SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000130748. SĄD 
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKO-
WIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 października 2002 r. 
[BMSiG-62176/2022]

Zarząd Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków S.A. z sie-
dzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 399 § 1 
w związku z art. 402 § 1 i art. 4065 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r., 
o godz. 1000, w Krakowie przy ul. Władysława Reymonta 20.

Udział w Walnym Zgromadzeniu, w szczególności głosowa-
nie i liczenie głosów odbędzie się z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej - aplikacji, bez konieczności fizycz-
nej obecności akcjonariusza na Zgromadzeniu.

Głosowanie nad uchwałami będzie możliwe między 
19 grudnia 2022 r. a 23 grudnia 2022 r., tj. przed wyzna-
czoną datą Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe zasady 
udziału w Zgromadzeniu przy użyciu aplikacji elektronicz-
nej do głosowania oraz wymagania techniczne i organiza-
cyjne zostaną zamieszczane na stronie internetowej Spółki: 
www.wisla.krakow.pl.

Spółka przewiduje ponadto transmisję obrad Walnego Zgro-
madzenia w czasie rzeczywistym. Kontakt ze Spółką w spra-
wach związanych ze Zgromadzeniem odbywać się będzie za 
pośrednictwem adresu: wza@wisla.krakow.pl.

Porządek obrad:

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

dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5.  Przedstawienie przez Zarząd Spółki:

a.  sprawozdania Zarządu z działalności za okres 
od 1.01.2021 r. do 30.06.2022 r.,

b.  sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2021 r. 
do 30.06.2022 r.

6.  Przedstawienie przez Radę Nadzorczą pisemnego spra-
wozdania z wyników oceny:
a.  sprawozdania Zarządu z działalności za okres 

od 1.01.2021 r. do 30.06.2022 r.,
b.  sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2021 r. 

do 30.06.2022 r.,
c.  wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres 

od 1.01.2021 r. do 30.06.2022 r.
7.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki za okres od 1.01.2021 r. 
do 30.06.2022 r.

8.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
Spółki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2022 r.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres 
od 1.01.2021 r. do 30.06.2022 r.

10.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium 
członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków 
za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2022 r.
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11.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium 
członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obo-
wiązków za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2022 r.

12.  Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania nowych 
członków Rady Nadzorczej Spółki.

13.  Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia 
Spółki.

14.  Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości przez Spółkę.

15.  Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
16.  Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jedno-

litego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

III. 
OGŁOSZENIA WYMAGANE 

PRZEZ PRAWO 
UPADŁOŚCIOWE

1. 
Postanowienie 

o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62038. Skrzyniarz Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Wro-
cławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy 
dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt 
VIII GU 166/20, VIII GUp 227/22. 
[BMSiG-61982/2022]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospo-
darczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 
postanowieniem z dnia 21 listopada 2022 roku, sygn. akt 
VIII GU 166/20, ogłosił upadłość Krzysztofa Skrzyniarza 
(numer PESEL 64022107457), zamieszkałego we Wrocławiu 
(53-603), przy ul. Tęczowej 70/7A, jako osoby fizycznej niepro-
wadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego 
komisarza w osobie Aleksandry Ucińskiej i syndyka masy 
upadłości w osobie Janusza Grzechnika (licencja doradcy 
restrukturyzacyjnego nr 184).

Jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich wska-
zano art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upa-
dłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określa-
jąc charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 
ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania 
upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015).

Wzywa się wierzycieli upadłego/upadłej, aby w terminie 
30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelno-
ści w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod 
adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII 

Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygna-
tury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadło-
ści - VIII GUp 227/22.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa 
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do 
upadłego/upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wie-
czystej, do ich zgłoszenia Sędziemu-komisarzowi w terminie 
30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa 
powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia 
postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądo-
wym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba 
lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowa-
nia znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od 
dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie 
na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części 
dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia 
o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodar-
czym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręcze-
nie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin 
do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia 
postanowienia wraz z uzasadnieniem.

3. 
Ogłoszenie 

o sporządzeniu i przekazaniu 
sędziemu komisarzowi 

listy wierzytelności

Poz. 62039. „STEELCON EUROPE” SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Szczeci-
nie. KRS 0000402465. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM 
W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 listo-
pada 2011 r., sygn. akt XII GUp 72/18. 
[BMSiG-62096/2022]

W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 6 maja 2022 roku 
listy wierzytelności w zakresie liczb porządkowych 1, 2, 4-40 
oraz uzupełniających list wierzytelności uzupełnionej pismem 
złożonym w dniu 11 maja 2022 roku sędziemu komisarzowi 
w postępowaniu upadłościowym „Steelcon Europe” spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie - sygn. akt 
XII GUp 72/18 - sędzia komisarz ogłasza, iż można je przeglą-
dać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szcze-
cin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, 
oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do listy wie-
rzytelności i uzupełniających list wierzytelności w terminie 
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