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Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego w Spółce zależnej od Emitenta 

          

Treść raportu:           

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 w związku z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych  z dnia 19 października 2005 r., Zarząd SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Przemyślu 

informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta tj. spółki SANWIL 

POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu.     

Kapitał zakładowy SANWIL POLSKA sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 50.000 zł do kwoty 

1.000.000 zł tj. o kwotę 950.000 zł w drodze ustanowienia 19.000 udziałów o wartości nominalnej 50 

zł każdy i łącznej wartości nominalnej w kwocie 950.000 zł. Wszystkie nowoutworzone udziały zostały 

objęte przez dotychczasowego wspólnika tj. przez SANWIL HOLDING S.A. Łączna cena emisyjna 

objętych udziałów wyniosła 56.603.325,78 zł. Objęte udziały opłacone zostały przez Emitenta 

wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym (art. 551 kodeksu 

cywilnego), które służyło Emitentowi do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji 

skór ekologicznych i materiałów powlekanych.   

Wartośd przedsiębiorstwa stanowiącego wkład niepieniężny, ustalona została przy uwzględnieniu 

wyłączeo o których mowa w § 2 ust. 2 uchwały nr 3/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników SANWIL POLSKA sp. z o.o. z dnia 31 października 2008 r., i w oparciu o bilans 

Przedsiębiorstwa sporządzony na dzieo 30 września 2008 r. przy uwzględnieniu zasad ostrożnej 

wyceny, na kwotę 56.603.325,78 zł.   

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Emitent posiada 20.000 udziałów SANWIL POLSKA sp. 

z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł, stanowiących 

100 % udziału w kapitale zakładowym SANWIL POLSKA sp. z o.o. oraz uprawniających do 

wykonywania 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników SANWIL POLSKA sp. z o.o.    

         


