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Poz. 29496. KOOL2PLAY SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. 
KRS 0000781892. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY 
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 kwiet-
nia 2019 r. 
[BMSiG-27171/2020]

Działając na podstawie art. 440 k.s.h., Zarząd Kool2Play S.A. 
z siedzibą w Warszawie, ul. Śmiała 31, 01-523 Warszawa, wpi-
sanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
KRS, KRS 0000781892, wzywa do zapisywania się na 180.000 
akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 
0,10 zł każda (dalej: Akcje serii D) w trybie subskrypcji otwar-
tej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa 
poboru akcji serii D.

 1.  Statut Spółki został ogłoszony w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym Nr 78/2019 (5717) - Pozycja 223619 z dnia 
19 kwietnia 2019 roku. Tekst jednolity Statutu Spółki 
został zamieszczony w treści dokumentu informacyjnego 
sporządzonego na podstawie art. 37a ustawy o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych (dalej: Dokument) opublikowa-
nego przez Spółkę na stronie internetowej pod adresem: 
www.kool2play.com/akcje

 2.  Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji 
otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy 
prawa poboru akcji serii D, w sprawie zmiany Statutu oraz 
dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji 
serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu orga-
nizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w War-
szawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) 
została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
w dniu 4 czerwca 2020 r.

 3.  Kapitał zakładowy może zostać podwyższony o kwotę 
nie większą niż 18.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 
180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda.

 4.  Akcje serii D są oferowane z wyłączeniem praw poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy.

 5.  Cena emisyjna jednej Akcji serii D wynosi 14 zł.
 6.  Zapisy na Akcje serii D będą przyjmowane od dnia 

25 czerwca 2020 r. do dnia 17 lipca 2020 r.
 7.  Określenie zasad dystrybucji Akcji serii D, w tym 

w szczególności informacje dotyczące miejsca, terminu 
oraz sposobu składania zapisów, wysokości wpłat na 
akcje serii D, skutków nieuiszczenia należnych wpłat 
oraz zasad przydziału akcji serii D zostały w sposób 
szczegółowy opisane w treści Dokumentu opublikowa-
nego przez Spółkę na stronie internetowej pod adresem: 
www.kool2play.com/akcje

 8.  Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje prze-
staje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emi-
sja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania: 29 lipca 2020 r. 
jednakże szczegółowe informacje w powyższym zakre-
sie zostały opisane w w treści Dokumentu opublikowa-
nego przez Spółkę na stronie internetowej pod adresem: 
www.kool2play.com/akcje

 9.  Subemitenci nie występują.

10.  Termin dokonania przydziału akcji: 29 lipca 2020 r. Ogło-
szenie o przydziale Akcji Serii D zostanie podana przez 
Spółkę w terminie do 30 dni od dnia przydziału Akcji 
Serii D.

Poz. 29497. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CUKIER-
NICZEGO „GRYF” SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie. 
KRS 0000018458. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CEN-
TRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 
12 czerwca 2001 r. 
[BMSiG-29529/2020]

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych Zarząd PPC „GRYF” S.A., KRS 0000018458, zwołuje 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 
29 lipca 2020 r., o godz. 1200, w siedzibie notariusza Pana Jana 
Borskiego przy alei Niepodległości 30/1, w Szczecinie.

Porządek obrad:
 1.  Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2.  Wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności.
 3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-

nego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 
wiążących uchwał.

 4.  Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w spra-
wie powołania Komisji Skrutacyjnej.

 5.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
 8.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdze-

nia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 r. 
do 31.12.2019 r., które obejmuje: wprowadzenie, bilans, 
rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pienięż-
nych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe 
informacje i objaśnienia.

 9.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.

10.  Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium 
Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z wyko-
nania przez nich obowiązków w 2019 r.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu o przezna-
czeniu zysku za rok 2019 na pokrycie strat z lat ubiegłych 
a pozostałej części na kapitał rezerwowy.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie objęcia akcji rejestrem akcjo-
nariuszy oraz wyboru podmiotu uprawnionego do prowa-
dzenia rachunków papierów wartościowych.

13.  Wolne wnioski.
14.  Zamknięcie obrad.

Poz. 29498. PUNCH PUNK SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. 
KRS 0000821012. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 grud-
nia 2019 r. 
[BMSiG-29501/2020]

Zarząd spółki Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej 
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejo-




