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19.03.2018 

Informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego spółki zależnej 

Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że powziął dzisiaj informację o podjęciu w dniu 19 

marca 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców Getin Investment Sp. z o. o. z 

siedzibą we Wrocławiu (dalej: „GI Sp. z o.o.”), spółki zależnej od Emitenta, w której Emitent posiada 

udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uchwały o rozwiązaniu GI Sp. z o.o. i otwarciu jej 

likwidacji. Uchwała weszła w życie w dniu podjęcia. Otwarcie likwidacji zostało zgłoszone w dniu 19 

marca 2018 r. do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydziału 

Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego. Na likwidatora GI Sp. z o.o. w likwidacji został 

powołany Pan Łukasz Kulka, dotychczasowy Prezes Zarządu GI Sp. z o.o. 

Decyzja o likwidacji została podjęta w związku z tym, że spółka GI Sp. z o.o. nie prowadzi działalności 

operacyjnej. Według stanu na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji, tj. 18 marca 2018 r. suma 

bilansowa GI Sp. z o.o. stanowiła 37 tys. zł., kapitał własny ogółem – 24 tys. zł. 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (t. j. tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1382) w związku z § 5 ust. 1 pkt. 24 i § 30 

pkt. 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (t.j. - Dz. U. z 2014 r. poz. 133). 
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