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Temat:  Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta w KRS 

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 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 

(Dz.U. z 2018 roku, poz. 757) 

Treść raportu: Zarząd Korporacja KGL S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 grudnia 

2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu w tym samym dniu przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sadowego umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia jej kapitału 

zakładowego oraz zmian Statutu. 

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po dokonaniu rejestracji przez Sąd jego 

obniżenia wynosi obecnie 7.129.259,00 PLN (słownie: siedem milionów sto 

dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych). Kapitał 

zakładowy dzieli się na 7.129.259 (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia 

dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, w tym: 

1) 3.006.864 (słownie: trzy miliony sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt 

cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii A, 

2) 1.002.288 (słownie: jeden milion dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt 

osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,  

3) 1.050.036 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) 

akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela serii A1, 

4) 350.012 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwanaście) akcji zwykłych 

imiennych lub na okaziciela serii B1, 

5) 1.720.059 (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy 

pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 

11.138.411 (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta 

jedenaście) głosów. 

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje statut 

obowiązujący na dzień 31.12.2020 r. 

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego została dokonana w związku 

z Uchwałą nr. 18 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki podczas ZWZ Spółki 

w dniu 4 czerwca 2020 r. 

Na mocy powyższej uchwały, ZWZ Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 

2 KSH oraz § 4 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, umorzyło w drodze umorzenia 

dobrowolnego 29.941 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset 

czterdzieści jeden) w pełni pokrytych zdematerializowanych akcji zwykłych 

Spółki na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda 

akcja, reprezentujących łącznie 0,4182 % kapitału zakładowego Spółki („Akcje 

Własne”) i odpowiadających 29.941 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy 

dziewięćset czterdzieści jeden) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Umorzenie Akcji Własnych nastąpiło poprzez obniżenie kapitału zakładowego 

Spółki, zgodnie z art. 360 § 1 KSH w trybie określonym w art. 359 § 1 KSH jako 

umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę Akcji Własnych 

 



przeznaczonych do umorzenia. Umorzeniu uległy Akcje Własne Spółki nabyte w 

ramach upoważnienia udzielonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 października 2018 roku za łącznym 

wynagrodzeniem w kwocie 380.568,30 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy 

pięćset sześćdziesiąt osiem 30/100) złotych. Nabycie Akcji Własnych w celu ich 

umorzenia zostało sfinansowane ze środków pochodzących z ,,Kapitału 

rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia" utworzonego 

na podstawie uchwały nr. 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy z dnia 24 października 2018 roku ze środków, które zgodnie z art. 

348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału, wobec czego obniżenie kapitału 

zakładowego Spółki zgodnie z treścią art. 360 § 2 pkt. 2) KSH nie wymaga 

przeprowadzenia procedury, o której mowa w art. 456 KSH. 

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

Krzysztof Gromkowski – Prezes Zarządu 

Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu 

 


