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Umorzenie akcji własnych Spółki 
 

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu  

10 marca 2020 r. w efekcie rejestracji przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział 

Gospodarczy KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.500.000,00 zł w wyniku 

umorzenia 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BB, Spółka nie jest już właścicielem 

500.000 akcji własnych. 

Akcje te zostały nabyte przez Spółkę na podstawie zgody akcjonariuszy, udzielonej w 

uchwale nr 8/05/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2019 r. w 

następujący sposób: 

a. za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w 

Warszawie oraz w efekcie rozliczenia transakcji nabycia: 

i. z dnia 4 lipca 2019 r. 365.000 Akcji serii BB Spółki w wyniku ogłoszonego 10 

czerwca 2019 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki,  

ii. z dnia 28 sierpnia 2019 r. 80.000 Akcji serii BB Spółki w wyniku ogłoszonego 

14 sierpnia 2019 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki; oraz 

b. w wyniku przeprowadzenia przymusowego wykupu od akcjonariuszy 

mniejszościowych i wykupienia 18 grudnia 2019 r. 55.000 Akcji serii BB Spółki. 

Podstawą do rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki były uchwały 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 28 lutego 2020 roku. Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 o umorzeniu 500.000 akcji zwykłych na 

okaziciela o wartości nominalnej 5,00 zł każda. Uchwałą nr 7 został obniżony kapitał 

zakładowy o kwotę 2.500.000,00 zł w związku z umorzeniem akcji oraz zmieniony Statut 

Spółki. Umorzenie akcji Spółki nastąpiło z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki tj. 

z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

Wszystkie posiadane przez Spółkę akcje były akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości 

nominalnej 5 zł każda, stanowiły 16,00% w kapitale zakładowym Spółki oraz dawały prawo 

do 500.000 głosów, co stanowiło 7,46% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 

Aktualnie Spółka nie posiada akcji własnych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. na podstawie art. 364 § 2 k.s.h. Spółka nie była 

uprawiona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych.  
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