
Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. w Jordanowie z dnia 
23.06.2022: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VALVEX Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Jordanowie na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu 
Spółki mając na uwadze, że w związku z Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 18.06.2021 r. w sprawie określenia 
warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia 
udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 22.10.2021 w sprawie 
określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach 
upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Spółka nabyła od akcjonariusza 
Spółki za jego zgodą w dniu 08.11.2021 r. za wynagrodzeniem 35 akcji imiennych uprzywilejowanych, 
co do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy w relacji 1 (jedna) akcja - 5 (pięć) głosów serii A o wartości 
nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda o numerach od 04958 do 04992; za cenę 
wynoszącą 1 230,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 43 050,00 zł, niniejszym postanawia co 
następuje:  
a) Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 35 (słownie: trzydzieści pięć) akcji imiennych Spółki 
uprzywilejowanych, co do głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy w relacji 1 (jedna) akcja - 5 (pięć) 
głosów serii A o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, o numerach od 04958 
do 04992 o łącznej wartości nominalnej 1 750,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych 
00/100); nabytych przez Spółkę w dniu 08.11.2021 za cenę wynoszącą 1 230,00 zł za jedną akcję, tj. za 
łączną cenę 43 050,00 zł.  
b) Podlegające umorzeniu akcje, o których mowa w punkcie a) zostały nabyte przez Spółkę za zgodą 
Akcjonariuszy Spółki na podstawie umów sprzedaży, za wynagrodzeniem, w związku z Uchwałą nr 20 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 
18.06.2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie 
i w granicach upoważnienia udzielonego przez  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie z dnia 22.10.2021 w sprawie określenia warunków 
i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, tj. w trybie art. 362 § 1 punkt 8) Kodeksu spółek handlowych.  
c) Wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone w całości Akcjonariuszowi, a pochodziło wyłącznie z 
kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. 
z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel z zysku, w części, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu 
spółek handlowych może być przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z postanowieniami 
Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w 
Jordanowie z dnia 18.06.2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji 
własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
oraz Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w 
Jordanowie z dnia 22.10.2021 w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji 
własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, tj. w trybie art. 362 § 1 punkt 8) Kodeksu spółek handlowych.  
d) Umorzenie akcji nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki.  
e) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z kwoty 2 101 450,00 zł (słownie: dwa miliony sto 
jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) do kwoty 2 099 700,00 zł (słownie: dwa miliony 
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych), tj. kapitał ulegnie obniżeniu o kwotę 1 750,00 zł 
(słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej 
umarzanych akcji Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 
Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek 
handlowych, tj. bez ogłaszania i wzywania wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki, a to ze 
względu na to, że wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, 
która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.  
f) Wynagrodzenie zostało wypłacone akcjonariuszowi w całości.  



g) Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie 
odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  
h) Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.” 


