
 
 

 
 

 

Raport bieżący nr 2/2022 

Data sporządzenia: 2022-01-18; 17:11 

Temat: Rejestracja zmian statutu Spółki 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

 

Treść raportu: 

Zarząd Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej „Spółka”) informuje, że na podstawie wydruku 

informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym 

powziął w dniu 17 stycznia 2022 roku informację o dokonaniu w dniu 14 stycznia 2022 roku przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian statutu Spółki 

przyjętych uchwałami nr 4/2021 – 17/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 września 

2021 roku (o podjęciu przedmiotowych uchwał Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 

września 2021 roku). 

Ponadto Spółka informuje, iż w dniu 17 stycznia 2022 roku otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-

Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 14 stycznia 

2022 roku wpisu zmiany statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 6/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 17 września 2021 roku (o podjęciu przedmiotowej uchwały Spółka informowała raportem bieżącym 

nr 35/2021 z dnia 17 września 2021 roku). Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, że z nieznanych mu przyczyn 

zmiany dokonane na mocy postanowienia, o którym mowa powyżej, nie zostały uwidocznione w Centralnej 

Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka podejmie niezwłocznie  kroki mające na celu wyjaśnienie tej 

nieścisłości.  

Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych do statutu Spółki na mocy opisanych powyżej uchwał 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zarejestrowanych przez sąd rejestrowy został zaprezentowany 

w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka 

przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą nr 18/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki w dniu 10 września 2021 roku (tj. nieuwzględniający zmiany przyjętej uchwałą nr 6/2021 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2021 roku). 

Spółka zastrzega przy tym, że jak wskazano powyżej zmiana Statutu Spółki przyjęta na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki w dniu 17 września 2021 pomimo wydania postanowienia o jej zarejestrowaniu nie została, z nieznanych 

Spółce przyczyn, uwidoczniona  w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 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. 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

Marek Biczysko Członek Zarządu 

Krzysztof Piskórz Członek Zarządu 



 
 

 
 

 


