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DATA SPORZĄDZENIA: 2022-05-31 

 
 

Temat:   Zarejestrowanie zmian statutu Spółki RAFAKO S.A. w zakresie obniżenia 
kapitału zakładowego Spółki (RB 35/2022) 

 
 
Treść raportu: 

 
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu 
bieżącego Spółki numer 26/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku informującego o treści uchwał 
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2022 roku, 
informuje, że w dniu 31 maja 2022 roku powziął wiedzę o zarejestrowaniu przez Sąd 
Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 
maja 2022 roku zmian statutu Spółki („Statut”), dokonanych uchwałą numer 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2022 roku. 
 
Z uwagi na to, iż przywołane zmiany Statutu dotyczą kapitału zakładowego Spółki, Zarząd 
Spółki wskazuje, iż: 
1. kapitał zakładowy Spółki uległ obniżeniu z dotychczasowej kwoty 321.760.890,00 zł 

(trzysta dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset 
dziewięćdziesiąt złotych i 00/100) o kwotę 320.152.085,55 złotych (trzysta 
dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych i 
pięćdziesiąt pięć groszy) tj. do kwoty 1.608.804,45 zł (jeden milion sześćset osiem 
tysięcy osiemset cztery złote i czterdzieści pięć groszy), poprzez obniżenie wartości 
nominalnej wszystkich akcji Spółki z 2,00 zł (dwa złote) do 0,01 zł (jeden grosz); 

2. kapitał zakładowy Spółki, jak wskazano w punkcie 1. powyżej, wynosi 1.608.804,45 zł 
(jeden milion sześćset osiem tysięcy osiemset cztery złote i czterdzieści pięć groszy) i 
dzieli się na 160.880.445 (sto sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy 
czterysta czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda; 

3. ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 
160.880.445 (sto sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta 

czterdzieści pięć) głosów. 
 
Nadto, Zarząd Spółki, w związku ze zmianami Statutu, o których mowa powyżej, a więc 
dokonanymi na mocy uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 
dnia 21 kwietnia 2022 roku, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 maja 2022 roku, wskazuje treść 
zmienionych postanowień Statutu tj. §7 i §8 Statutu, których brzmienie jest następujące: 
 
1. §7 Statutu otrzymał następujące brzmienie: 

 
„§ 7 

„Kapitał zakładowy wynosi 1.608.804,45 zł (jeden milion sześćset osiem tysięcy osiemset 
cztery złote i czterdzieści pięć groszy).”; 
 
2. §8 Statutu otrzymał następujące brzmienie: 

 
 
 



„§ 8 
„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 160.880.445 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów 
osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,01 
złotego (słownie: jeden grosz) każda.”. 
 
Tekst jednolity Statutu, uwzględniający zmiany Statutu, których dotyczy ten raport bieżący, 
stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. 
 
 
 
 
Podstawa prawna raportu:  
art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 pkt 1) oraz §6 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim. 
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