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Wpływ nabycia aktywów o znaczącej wartości przez Emitenta oraz spółkę zależną od 

Emitenta, na wyniki finansowe Spółki za miesiąc czerwiec i I półrocze 2016 roku 

Zarząd Indykpol S.A. ("Emitent") raportem nr 27/2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku  

poinformował, iż w dniu 8 czerwca 2016r. Spółka zawarła ze  spółką powiązaną - „Indykpol 

Brand Management” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy spółką jawną 

(dalej Spółka Jawna) z siedzibą w Warszawie umowę przeniesienia składników majątku na 

skutek podziału majątku Spółki Jawnej po jej rozwiązaniu. Postanowieniem z dnia 11 lipca 

Sąd Rejonowy dla M st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy KRS wykreślił ”Indykpol 

Brand Management” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Sp. jawną z 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowienie nie jest jeszcze 

prawomocne.  

Wcześniej tj. 31 maja 2016 roku, wspólnicy Spółki Jawnej podjęli uchwałę o rozwiązaniu 

Spółki bez przeprowadzenia likwidacji oraz uchwałę w przedmiocie podziału majątku Spółki, 

podlegającego podziałowi między wspólników. Indykpol S.A. jako Wspólnik otrzymał  

48,81% wartości majątku Spółki Jawnej. Wspólnikami Spółki Jawnej oprócz Indykpol SA 

były spółki zależne od Emitenta: Nutripol Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku, której 

przysługiwało 51,18% wartości majątku Spółki Jawnej oraz „Indykpol Brand Management” 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z udziałem 0,01%. Indykpol S.A. jest jedynym 

udziałowcem Nutripol Sp. z o.o. i „Indykpol Brand Management” Sp. z o.o. 

W wyniku podziału majątku Spółki Jawnej Emitent jako Wspólnik uzyskał następujące 

istotne aktywa : 

a) 2 (dwie) obligacje imienne o łącznej wartości nominalnej 20 000 tys. zł (dwadzieścia 

milionów) złotych wyemitowane przez spółkę „Indykpol Brand” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa), 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572632, 

 

Równocześnie drugi Wspólnik tj. Nutripol Sp. z o.o. uzyskał następujące istotne  aktywa: 

a) 2 (dwie) obligacje imienne serii A oraz 2 (dwie) obligacje imienne serii B o łącznej 

wartości nominalnej 20 340 tys. zł (dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści tysięcy) 

złotych wyemitowane przez spółkę „Indykpol Brand” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 

b) środki pieniężne w kwocie 638 tys. zł. 

Otrzymane aktywa zwiększyły wartość majątku wspólników tj. Indykpol S.A. o kwotę 20 000 

tys. zł  a Nutripol Sp. z o.o. o kwotę 20 978 tys. zł oraz  zwiększą o te same kwoty  wyniki 

finansowe brutto i netto Indykpol SA i Nutripol Sp. z o.o. za miesiąc czerwiec oraz za I 

półrocze 2016 roku. Powyższe zdarzenie nie wpłynie na wyniki skonsolidowane Grupy 

Kapitałowej Indykpol.  


