Zarząd spółki Stefczyk Finanse S.A. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000903136 (dalej: Spółka) informuje w
trybie art. 359 § 3 k.s.h. iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 29 lipca
2021 r. uchwałę nr 3 o następującej treści:
„§ 1. 1. Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 359 § 1 k.s.h., art. 455 § 1 i 2 k.s.h. oraz
§ 8 ust. 6 Statutu Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 20.681.818,43 zł
(dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemnaście złotych
43/100), poprzez umorzenie dobrowolne 22.727.273 akcji Spółki serii A oznaczonych numerami
od 229876633 do 252603905 o wartości nominalnej 0,91 zł każda akcja nabytych przez Spółkę w
dniu 23 grudnia 2020 r. od akcjonariusza – Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.
Franciszka Stefczyka w celu ich umorzenia za łączną kwotę 30.000.000,36 złotych (słownie:
trzydzieści milionów złotych 36/100) tj. po 1,32 zł za każdą akcję. 2. Obniżenie kapitału
zakładowego następuje w celu umożliwienia Spółce wypłaty akcjonariuszowi wynagrodzenia za
umorzone akcje w części obejmującej kwotę 20.681.818,43 zł, zaś pozostała do zapłaty część
wynagrodzenia w wysokości 9.318.181,93 zł zostanie pokryta z własnych środków pieniężnych. §
2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji obniżenia kapitału
zakładowego w rejestrze przedsiębiorców.”
Jednocześnie w związku z faktem, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 3 z
dnia 29 lipca 2021 r. obniżyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę 20.681.818,43 zł (dwadzieścia
milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemnaście złotych 43/100) to jest do
kwoty 209.187.735,12 zł (słownie: dwieście dziewięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy
siedemset trzydzieści pięć 12/100) poprzez umorzenie dobrowolne akcji Zarząd Spółki w trybie
art. 456 § 1k.s.h., wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki na adres
siedziby Spółki: 81-472 Gdynia, ul. Legionów 126-128 w nieprzekraczalnym terminie trzech
miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

