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Poz. 64003. TOWARZYSTWO SPORTOWE WIS!A KRA-
KÓW SPÓ!KA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000130748. 
S!D REJONOWY DLA KRAKOWA-"RÓDMIE"CIA W KRAKO-
WIE, XI WYDZIA# GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
S!DOWEGO, wpis do rejestru: 7 pa$dziernika 2002 r. 
[BMSiG-64072/2022]

Uzupe%nienie og%oszenia z dnia 5 grudnia 2022 r. o zwo%aniu 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spó%ki Towarzystwo 
Sportowe Wis%a Kraków S.A. z siedzib& w Krakowie

Zarz&d Towarzystwa Sportowego Wis%a Kraków S.A. z sie-
dzib& w Krakowie, dzia%aj&c celem uzupe%nienia og%oszenia 
o zwo%aniu Walnego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 
5 grudnia 2022 r. w Monitorze S&dowym i Gospodarczym 
(MSiG) 234/2022, poz. 62037, na podstawie art. 402 § 2 K.S.H. 
podaje do wiadomo'ci dotychczas obowi&zuj&ce postanowie-
nia Statutu Spó%ki oraz tre'( projektowanych zmian Statutu:

a) Zmiana § 7a ust. 2 Statutu Spó%ki:

Dotychczasowe brzmienie:
„2. Upowa)nienie Zarz&du do podwy)szania kapita%u 
zak%adowego oraz do emitowania nowych akcji serii „F” 
w ramach kapita%u docelowego wygasa 9 stycz-
nia 2022 roku.”

Nowe brzmienie:
„2. Upowa)nienie Zarz&du do podwy)szania kapita%u 
zak%adowego oraz do emitowania nowych akcji serii „F” 
w ramach kapita%u docelowego wygasa dnia 31 pa$dzier-
nika 2025 roku.”

b) Zmiana § 8 ust. 2 Statutu Spó%ki:

Dotychczasowe brzmienie:
„2. Wszystkie akcje serii „A”, „B”, „C”, „D” i „E” s& akcjami 
imiennymi.”

Nowe brzmienie:
„2. Wszystkie akcje serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E” i „F” s& 
akcjami imiennymi.”

c) Zmiana § 13 ust. 2 Statutu Spó%ki:

Dotychczasowe brzmienie:
„2. Akcja mo)e by( umorzona albo za zgod& akcjonariusza 
w drodze jej nabycia przez spó%k* (umorzenie dobrowolne) 
albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).”

Nowe brzmienie:
„2. Akcja mo)e by( umorzona albo za zgod& akcjonariusza 
w drodze jej nabycia przez spó%k* /umorzenie dobrowolne/ 
albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). 
Umorzenie dobrowolne nie mo)e by( dokonane cz*'ciej 
ni) raz w roku obrotowym.”

d) Zmiana § 16 ust. 2 Statutu Spó%ki:

Dotychczasowe brzmienie:
„2. Dywidend* wyp%aca si* w dniu okre'lonym w uchwale 
Walnego Zgromadzenia. Je)eli uchwa%a Walnego Zgroma-

dzenia takiego dnia nie okre'la, dywidenda jest wyp%acana 
w dniu okre'lonym przez Rad* Nadzorcz&.”

Nowe brzmienie:
„2. Dywidend* wyp%aca si* w terminie okre'lonym 
w uchwale Walnego Zgromadzenia, jednak nie pó$niej ni) 
w ci&gu 3 miesi*cy od terminu okre'lonego w uchwale. 
Je)eli uchwa%a Walnego Zgromadzenia takiego terminu nie 
okre'la, dywidenda jest wyp%acana w terminie okre'lonym 
przez Rad* Nadzorcz&, z uwzgl*dnieniem terminu wskaza-
nego w zdaniu poprzedzaj&cym.”

e) Zmiana § 20 ust. 2 Statutu Spó%ki:

Dotychczasowe brzmienie:
„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
powinno si* odby( nie pó$niej ni) do dnia 30 trzydzie-
stego czerwca w roku nast*pnym po up%ywie roku obra-
chunkowego.”

Nowe brzmienie:
„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
powinno si* odby( w terminie nie pó$niej ni) 6 miesi*cy 
od dnia zako+czenia roku obrotowego.”

f) Zmiana § 20 ust. 12 Statutu Spó%ki:

Dotychczasowe brzmienie:
„12. Udzia% w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
'rodków komunikacji elektronicznej jest dopuszczalny. 
Udzia% ten obejmuje w szczególno'ci:

  (i)  transmisj* obrad Walnego Zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym;

 (ii)  dwustronn& komunikacj* w czasie rzeczywistym, 
w ramach której akcjonariusze mog& wypowia-
da( si* w toku obrad Walnego Zgromadzenia, prze-
bywaj&c w miejscu innym ni) miejsce obrad Wal-
nego Zgromadzenia oraz

(iii)  wykonywanie osobi'cie lub przez pe%nomocnika prawa 
g%osu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

Szczegó%owe kwestie dotycz&ce udzia%u w Walnym Zgro-
madzeniu przy wykorzystaniu 'rodków komunikacji elek-
tronicznej uregulowane b*d& w Regulaminie Walnego 
Zgromadzenia”

Nowe brzmienie:
„12. Udzia% w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
'rodków komunikacji elektronicznej jest dopuszczalny. 
Udzia% ten obejmuje w szczególno'ci:

a)  transmisj* obrad Walnego Zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym;

b)  dwustronn& komunikacj* w czasie rzeczywistym, w ramach 
której akcjonariusze mog& wypowiada( si* w toku obrad 
Walnego Zgromadzenia, przebywaj&c w miejscu innym 
ni) miejsce obrad Walnego Zgromadzenia oraz,

c)  wykonywanie osobi'cie lub przez pe%nomocnika prawa 
g%osu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.”

g) W § 20 Statutu Spó%ki dodaje si* ust. 13, który otrzymuje 
nast*puj&ce brzmienie:

„13. Rada Nadzorcza okre'li w formie regulaminu szczegó-
%owe zasady udzia%u w Walnym Zgromadzeniu przy wyko-
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rzystywaniu 'rodków komunikacji elektronicznej. Regula-
min nie mo)e okre'la( wymogów i ogranicze+, które nie 
s& niezb*dne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia 
bezpiecze+stwa komunikacji elektronicznej”;

h) Wykre'la si* w § 22 lit. h oraz o Statutu Spó%ki

i) Zmianie ulega § 24 ust. 2 Statutu Spó%ki

Dotychczasowe brzmienie:
„2. Cz%onków Rady Nadzorczej powo%uje i odwo%uje Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó%ki, przydzielaj&c jedno-
cze'nie powo%anemu cz%onkowi Rady Nadzorczej funkcj* 
Przewodnicz&cego, Wiceprzewodnicz&cego lub Sekretarza 
Rady Nadzorczej.”

Nowe brzmienie:
„2. Cz%onków Rady Nadzorczej powo%uje i odwo%uje Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó%ki. Walne Zgromadzenie 
mo)e przydzieli( powo%ywanemu cz%onkowi Rady Nadzor-
czej funkcj* Przewodnicz&cego, Wiceprzewodnicz&cego 
lub Sekretarza Rady Nadzorczej.”

j) Zmianie ulega § 25 ust. 4 lit. i) Statutu Spó%ki:

Dotychczasowe brzmienie:
„i) wyra)anie zgody na zawieranie umów przez Spó%k* 
o warto'ci przekraczaj&cej 250.000,00 z% (dwie'cie pi*(dzie-
si&t tysi*cy z%otych).”

Nowe brzmienie:
„i) wyra)anie zgody na zawieranie, rozwi&zanie, przed%u)a-
nie oraz zmian* umów przez Spó%k* o warto'ci przekracza-
j&cej 500.000,00 z% (pi*(set tysi*cy z%otych) netto.”

k) Zmianie ulega § 25 ust. 4 lit. j) Statutu Spó%ki

Dotychczasowe brzmienie:
„j) wyra)anie zgody na zawieranie, rozwi&zanie, przed%u)a-
nie oraz zmian* wszelkich umów transferowych i kontrak-
towych pomi*dzy Spó%k& a pi%karzami i cz%onkami sztabu 
szkoleniowego zespo%u pi%ki no)nej Wis%a Kraków.”

Nowe brzmienie:
„j) wyra)anie zgody na zawieranie, rozwi&zanie, przed%u)a-
nie oraz zmian* wszelkich umów transferowych i kontrak-
towych pomi*dzy Spó%k& z klubami, pi%karzami i cz%onkami 
sztabu szkoleniowego pierwszego zespo%u seniorów, przy 
czym przez sztab szkoleniowy rozumie si* pierwszego tre-
nera, drugiego trenera oraz trenerów asystentów senior-
skiej dru)yny pi%ki no)nej Wis%y Kraków.”

l) Do § 25 ust. 4 Statutu Spó%ki dodaje si* lit. k. o nast*puj&-
cym brzmieniu:

„k) wybieranie bieg%ego rewidenta prowadz&cego badanie 
bilansu Spó%ki.”

%) Zmianie ulega § 33 ust. 1 Statutu Spó%ki:

Dotychczasowe brzmienie:
„1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, 
z zastrze)eniem, )e rok obrachunkowy rozpoczynaj&cy si* 

1 stycznia 2021 roku ko+czy si* 30 czerwca 2022 roku. 
Pocz&wszy od 1 lipca 2022 roku rok obrachunkowy roz-
poczyna si* 1 lipca danego roku kalendarzowego, a ko+-
czy si* 30 czerwca roku nast*pnego.”

Nowe brzmienie:
„1. Rok obrachunkowy trwa 12 miesi*cy, z zastrze)e-
niem, )e rok obrachunkowy rozpoczynaj&cy si* 1 stycz-
nia 2021 roku ko+czy si* 30 czerwca 2022 roku. Pocz&wszy 
od 1 lipca 2022 roku rok obrachunkowy rozpoczyna si* 
1 lipca danego roku kalendarzowego, a ko+czy si* 
30 czerwca roku nast*pnego.”

III. 
OG!OSZENIA WYMAGANE 

PRZEZ PRAWO 
UPAD!O#CIOWE

1. 
Postanowienie 

o og$oszeniu upad$o%ci

Poz. 64004. Siwicka-Sobczuk Gra&yna. S&d Rejonowy 
Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydzia% Gospodarczy, 
sygn. akt X GU 62/22, X GUp 332/22/9. 
[BMSiG-63965/2022]

S&d Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydzia% 
Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2022 r. 
wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 62/22, og%osi% upa-
d%o'( d%u)niczki Gra)yny Siwickiej-Sobczuk, osoby fizycz-
nej nieprowadz&cej dzia%alno'ci gospodarczej, zamieszka%ej 
pod adresem: 41-902 Bytom, ul. Rycerska 17/4, posiadaj&cej 
PESEL nr 70040613586.

Po og%oszeniu upad%o'ci sprawa prowadzona b*dzie pod 
sygn. akt X GUp 332/22/9.

Syndyka wyznaczono w osobie Przemys%awa Zalewskiego, posia-
daj&cego licencj* doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 180.

Wzywa si* wierzycieli upad%ej do zg%aszania wierzytelno'ci 
syndykowi na adres: ul. Ch%odna 2, 40-311 Katowice, w ter-
minie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia 
o og%oszeniu upad%o'ci w Monitorze S&dowym i Gospodar-
czym. Wierzytelno'ci zg%oszone po up%ywie wyznaczonego 
terminu rozpoznawane b*d& na koszt wierzyciela.

Wzywa si* równie) osoby, którym przys%uguj& prawa oraz 
prawa i roszczenia osobiste ci&)&ce na nieruchomo'ci nale)&-
cej do upad%ej, je)eli nie zosta%y ujawnione w ksi*dze wieczy-
stej, do ich zg%aszania na adres jak wy)ej w terminie trzydzie-
stu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o og%oszeniu 




