
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 18 października 
2022 r. uchwałę nr 3 o następującej treści: 
„§1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając w oparciu o art. 455 § 1 i 2 k.s.h. postanawia 
obniżyć kapitał zakładowy Spółki, w drodze zmiany Statutu, o kwotę 53.759.396,32 zł (pięćdziesiąt 
trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 32/100) 
z kwoty 174.718.038,04 zł (sto siedemdziesiąt cztery miliony siedemset osiemnaście tysięcy 
trzydzieści osiem złotych 04/100) do kwoty 120.958.641,72 zł (sto dwadzieścia milionów 
dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych 72/100), poprzez 
zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,28 zł (słownie: dwadzieścia osiem 
groszy), tj. z kwoty 0,91 zł (dziewięćdziesiąt jeden groszy) każda akcja do kwoty 0,63 zł 
(sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja. 2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty 
środków na rzecz akcjonariuszy. §2 1. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 
53.759.396,32 zł dokonuje się w celu utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie straty. 2. 
Jednocześnie na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
postanawia utworzyć kapitał rezerwowy, na który zostanie przeniesiona z kapitału zakładowego 
kwota obniżenia, o której mowa w § 1 ust. 1. §3 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 18 października 2022 r. obniżyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę 53.759.396,32 zł 
(pięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć 
złotych 32/100) to jest do kwoty 120.958.641,72 zł (sto dwadzieścia milionów dziewięćset 
pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych 72/100) poprzez zmniejszenie 
wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,28 zł (słownie: dwadzieścia osiem groszy), tj. z kwoty 
0,91 zł (dziewięćdziesiąt jeden groszy) każda akcja do kwoty 0,63 zł (sześćdziesiąt trzy grosze) 
każda akcja, Zarząd Spółki w trybie art. 456 § 1 k.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. 


