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Treść:   

Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 marca 2016r. powziął 

wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 marca 2016r. obniżenia 

kapitału zakładowego spółki zależnej Holby Investments spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 56C, 00-803 

Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000468218, NIP: 5272696515, REGON: 

146771170 (dalej: „Holby Investments”) poprzez umorzenie 60 udziałów o wartości 

nominalnej 50,00 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł, które 

nastąpiło w wyniku: 

1) nieodpłatnego zbycia przez spółkę zależną Marsing Investments 2 spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 56C, 

00-803 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536757, NIP: 

5272688562, REGON: 146490689 (dalej: „Marsing Investments 2”) 60 udziałów w 

kapitale zakładowym spółki zależnej Holby Investments o wartości nominalnej 50,00 

zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł, na rzecz spółki zależnej 

Holby Investments celem ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia; 

2) nieodpłatnego nabycia przez spółkę zależną Holby Investments 60 udziałów własnych 

o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 

zł, celem ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia od spółki zależnej Marsing 

Investments 2.  

W oparciu o wycenę wartości rynkowej Holby Investments sporządzoną na dzień 30 

września 2015 r., wartość rynkowa 60 udziałów w kapitale zakładowym Holby 

Investments wynosiła 35.886.625 złotych.  

Na skutek jednoczesnego podwyższenia, kapitał zakładowy spółki zależnej Holby 

Investments wynosi 8.000,00 zł i dzieli się na 160 udziałów o wartości nominalnej 50,00 

zł każdy udział. Vistal Gdynia S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału 

zakładowego spółki zależnej Holby Investments uprawniające do wykonywania 100% 

ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki zależnej. Transakcja jest 

związana z konsolidacją spółek Grupy nie zajmujących się działalnością operacyjną.  

 

 


