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PLATYNOWE INWESTYCJE SE 

Ul. Piłsudskiego 35 

09-407 Płock 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego 

Plac Powstańców Warszawy 1  

00-950 Warszawa 

 

Zawiadomienie   

 

PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku (09-407), ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000734433, (dalej: Zawiadamiająca) niniejszym w wykonaniu 

obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 

29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie), zawiadamia  o: 

 

umorzeniu 6.538.648 (sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem) 

akcji własnych PLATYNOWE INWESTYCJE SE 

Zawiadamiająca informuje, że w związku z rejestracją w dniu 04.09.2018r. przez właściwy Sąd 

Rejestrowy – Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, obniżenia kapitału 

zakładowego w drodze umorzenia akcji PLATYNOWE INWESTYCJE SE stosownie do postanowień 

uchwał Nadzwyczajne Wlane Zgromadzenia z dnia 02.02.2018r., umorzonych zostało 6.538.648 akcji 

PLATYNOWE INWESTYCJE SE. 

 

Zawiadamiająca informuje, że umorzone 6.538.648 akcji PLATYNOWE INWESTYCJE SE reprezentowało 

32,99 % udziału w kapitale zakładowym PLATYNOWE INWESTYCJE SE przed jego obniżeniem oraz 

uprawniało do oddania 6.538.648 głosów na Walnym Zgromadzeniu PLATYNOWE INWESTYCJE SE 

reprezentujących 32,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PLATYNOWE 

INWESTYCJE SE przed rejestracją obniżenia kapitału Zakładowego, a które to akcje zgodnie z treścią 

art. 364 § 2 k.s.h. nie uprawniały Zawiadamiającej do oddania głosów z nich głosów na Walnym 

Zgromadzeniu.  



 

Zawiadamiająca informuje, że przed rejestracją umorzenia posiadanych przez nią akcji własnych 

posiadała 6.538.648 akcji PLATYNOWE INWESTYCJE SE reprezentujących 32,99 % udziału w kapitale 

zakładowym PLATYNOWE INWESTYCJE SE przed jego obniżeniem oraz uprawniających do oddania 

6.538.648 głosów na Walnym Zgromadzeniu PLATYNOWE INWESTYCJE SE reprezentujących 32,99 % 

udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PLATYNOWE INWESTYCJE SE przed 

rejestracją obniżenia kapitału Zakładowego, a które to akcje zgodnie z treścią art. 364 § 2 k.s.h. nie 

uprawniały Zawiadamiającej do oddania głosów z nich głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Zawiadamiająca informuje, że aktualnie nie posiada żadnych akcji własnych.  

 

Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, 

że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

 

 


