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(Raport bieżący nr 20/2016) 

10.11.2016 

Podjęcie uchwały przez NWZ Spółki zależnej Emitenta ws. obniżenia kapitału zakładowego 

Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że otrzymał dzisiaj zawiadomienie od spółki zależnej  

Emitenta, tj. Getin International S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „GI SA”), w której Emitent 

posiada bezpośrednio 100% akcji w kapitale zakładowym, o podjęciu w dniu 10 listopada 2016 r. 

przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GI SA uchwały w sprawie obniżenia kapitału 

zakładowego GI SA. Zgodnie z uchwałą, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek 

handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GI SA obniżyło kapitał zakładowy GI SA o kwotę 

141.539.743,01 zł, tj. z kwoty 142.250.998,00 zł do kwoty 711.254,99 zł, w drodze zmniejszenia 

wartości nominalnej jednej akcji GI SA serii A-E o kwotę 1,99 zł, tj. z kwoty 2,00 zł do kwoty 0,01 zł.  

Obniżenie kapitału zakładowego GI SA nastąpiło w celu wypłaty jedynemu akcjonariuszowi albo 

akcjonariuszom wynagrodzenia w kwocie 217.643.537,92 zł składającej się z: 

1. kwoty 141.539.743,01 zł uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego GI SA, 

2. kwoty 76.103.794,91 zł pobranej z kapitału zapasowego GI SA utworzonego z agio przy emisji 

akcji, w szczególności 49.900,00 zł z serii A, 51.397,00 zł z serii B, 23.453,00 zł z serii C, 

70.858.000,00 zł z serii D, 5.121.044,91 zł z serii E. 

Dokonywane na podstawie wyżej wymienionej uchwały obniżenie kapitału zakładowego zostanie 

zgłoszone do sądu rejestrowego po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 

456 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. 

Powyższa uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GI SA weszła w życie z dniem jej 

podjęcia, jednakże dokonywane na jej podstawie obniżenie kapitału zakładowego GI SA nastąpi z 

dniem zarejestrowania tego obniżenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

O dokonaniu wpisu obniżenia kapitału zakładowego GI SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego Emitent poinformuje w drodze odrębnego raportu bieżącego. 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) 

oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 
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