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Kardynała

nr KRS: 00000819 II
Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej

Polkowice, 26 października 2020 r.

we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wezwanie nr 5

NIP: 692-22-46-830
Regon: 390760852
Kapitał zakładowy

i kapitał wpłacony:

I6.635. I00,00 zł.

AKCJONARIUSZE

Strona:www.pcuz.pl

POLKOWICKIEGO CENTRUM USŁUG

e-mail: pcuz@pcuz.pl
• podstawowa opieka zdrowotna

ZDROWOTNYCH - ZOZ S.A

• poradnie specjalistyczne
•
•
•
•
•
•
•

alergologiczna
diabetologiczna
endokrynologiczna
kardiologiczna
dermatologicma
neurologiczna
onkologiczna
pulmonologiczna
reumatologicma
ginekologiczno-położnicza

chirurgii ogólnej
chirurgii urazowoortopedycznej
chorób naczyń
okulistycma
otolaryngologiczna
logopedycma
urologicma
zdrowia psychicznego
leczenia uzależnień
psychologiczna
rehabilitacyjna
neonatologiczna
medycyny sportowej
medycyny paliatywnej
pielęgniarska opieka

Zarząd

Rejonowy dla
Sądowego

Zdrowotnych ZOZ S.A.

Wrocławia-Fabrycznej

pod numerem KRS

IX

Wydział

0000081911,

Krajowego Rejestru

działając

handlowych oraz niektórych ustaw ( Dz. U. 2019 r., poz. 1798 ze zm.) wzywa
akcjonariuszy:
1)

Gminę

Polkowice,

2) Starostwo Polkowickie,

• poradnia stomatologiczna
- kosmetyka stomatologiczna
(wybielanie lakowanie,
lakierowanie zębów,
prace ceramiczne)

3)

Gminę

Radwanice,

4)

Gminę

Przemków.

5)

Mariolę Kośmider

do złożenia dokumentów akcji Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych Zakład

Opieki Zdrowotnej

Spółka

Akcyjna w siedzibie

spółki

rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.

- RTG
- badania słuchu
- densytometryczna
• badania w górnictwie
• poradnia medycyny pracy
- badania psychotechniczne
- badania kierowców
- badania profilaktyczne
- książeczki zdrowia

- badania inne:
(broń, mateńaly

wybuchowe)

• Zalclad Opickuńc7.0.Leczniczy

na podstawie

art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek

- hospicjum domowe

• pracownie
- Iaboratońum analityczne
- spirometrii
- USG + Doppler
- prób wysiłkowych
- (EKG, Holter)

Usług

w Polkowicach wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

długoterminowa

• Centrum Rehabilitacji
i Gerontologii

Polkowickiego Centrum
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