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(Raport bieżący nr 32/2017) 

07.09.2017 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego 

 
Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 r. z 

dnia 27 czerwca 2017 r., informuje, że dzisiaj powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 7 września 

2017 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o łączną kwotę 

27.780.000 zł w drodze emisji 27.780.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 

1,00 zł każda akcja. 

Obecnie kapitał zakładowy emitenta wynosi 759.069.368 zł i dzieli się na 759.069.368 akcji o wartości 

nominalnej 1,00 zł każda, w tym: 

1. 731.100.434 (siedemset trzydzieści jeden milionów sto tysięcy czterysta trzydzieści cztery) 

akcje zwykłe, na okaziciela, serii A,  

2. 188.934 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcje zwykłe, na 

okaziciela, serii B,  

3. 27.780.000 (dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, 

na okaziciela, serii C. 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji po 

zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 759.069.368. 

 

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. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639) w związku z § 5 ust. 1 pkt 9 oraz w zw. z § 

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

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

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

 

 


