
Zarząd Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057155 (dalej „Spółka”) informuje, że 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę w sprawie 

przymusowego wykupu przez THC SICAV-RAIF S.A. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych 

akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki o 

następującej treści: 

UCHWAŁA NR 4/2022 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) 

z dnia 06 czerwca 2022 roku 

w sprawie przymusowego wykupu przez THC SICAV-RAIF S.A. w trybie art. 418 Kodeksu spółek 

handlowych akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego 

Spółki 

Mając na uwadze, iż spółka THC SICAV-RAIF S.A. z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 25A, 

Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w 

Luksemburskim Rejestrze Handlowym pod numerem B 232320, działająca w zakresie subfunduszu o 

nazwie Fund 3 (dalej: „THC SICAV-RAIF”), posiada akcje Spółki w liczbie reprezentującej ponad 95% 

kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przymusowym wykupie przez THC SICAV-

RAIF łącznie 1.590.999 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset 

dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,03 zł każda 

akcja i łącznej wartości nominalnej wszystkich wykupywanych akcji 47.729,97 zł, reprezentujących 

4,16% kapitału zakładowego Spółki, do których prawa podczas przymusowego wykupu posiadają 

wszyscy poza THC SICAV-RAIF akcjonariusze Spółki, z wyłączeniem akcji własnych posiadanych 

przez Spółkę (dalej: „Akcje Własne”). 

§ 2 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich 

czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji 

Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej.  

§ 3 

Akcje Własne zostały umorzone uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2022 z 

dnia 4 kwietnia 2022 r., zaś odpowiednia zmiana Statutu Spółki nie została jeszcze zarejestrowana w 

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 


