
Uchwała nr 20/10/2022 

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

z dnia 2 czerwca 2022 roku 

w sprawie zaopiniowania spraw, które poddane zostaną pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 6 czerwca 2022 roku 

 

Z uwagi na zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 czerwca 2022 roku (dalej 

„NWZ”) w sprawie przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy reprezentujących 

łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki przez THC SICAV-RAIF S.A. w trybie art. 418 Kodeksu 

spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz powzięcia innych uchwał związanych z tą procedurą, działając w 

trybie określonym w art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 4 Statutu Spółki, mając na 

uwadze regułę korporacyjną wynikającą z art. 17 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki, a także dążąc do 

zapewnienia akcjonariuszom Spółki komfortu podjęcia podczas NWZ własnych decyzji z pełnym 

rozeznaniem, Rada Nadzorcza Spółki po przeanalizowaniu spraw będących przedmiotem obrad NWZ 

niniejszym uchwala, co następuje: 

§ 1 

Rada Nadzorcza Spółki wyraża następujące stanowisko wobec spraw proponowanych do rozpatrzenia 

przez NWZ: 

Punkt 5 agendy NWZ 

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w sprawie powzięcia przez NWZ uchwały w sprawie 

przymusowego wykupu przez THC SICAV-RAIF S.A. (dalej „THC”) w trybie art. 418 KSH akcji Spółki 

akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki.  

Z dostępnych Spółce dokumentów wynika, iż akcjonariusz THC spełnia warunki formalne zawarte w art. 

418 KSH, zatem jest uprawniony do wykupu akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy Spółki. 

Choć, jak wskazuje się w literaturze opisującej zasady organizacji i funkcjonowania spółek kapitałowych, 

akcjonariusz inicjujący proces tzw. squeeze out nie ma obowiązku ujawniania przyczyn stanowiących 

bazę dla jego decyzji korporacyjnej oraz realizacja omawianego przymusowego wykupu nie jest 

uwarunkowana żadną konkretną przesłanką merytoryczną, to Rada Nadzorcza rozumie, iż jest to 

realizacja strategii akcjonariusza THC, która była komunikowana w ramach trzech wezwań giełdowych 

tj. zakup 100% akcji Spółki oraz następczego delistingu Spółki, który miał miejsce 4 lutego 2022 roku Rada 

Nadzorcza dodatkowo dostrzega pozytywne skutki dla Spółki, które przejawiają się w uproszczeniu 

modelu corporate governance, w tym niwelujące potencjalne rozbieżności zdań co do strategii 

funkcjonowania Spółki będące następstwem uczestnictwa w Spółce mniejszościowych posiadaczy jej 

udziałowych papierów wartościowych. Dodatkowo squeeze out przyczyni się do ograniczenia kosztów 

ponoszonych przez Spółkę związanych z obsługą rozdrobnionego akcjonariatu.  

Warto odnotować, iż wszelkie działania podejmowane dotychczas przez THC w związku ze zwiększaniem 

przez wspomniany podmiot zaangażowania kapitałowego w Spółce przebiegały transparentnie wobec 

pozostałych współwłaścicieli Spółki. W szczególności należy zwrócić uwagę, iż THC w sposób jasny 

komunikował powszechnie, że jego zamiarem jest m.in. wykupienie wszystkich pozostałych akcjonariuszy 

Spółki.  

Zainicjowanie przez THC procedury wynikającej z art. 418 KSH – uwzględniając aktualny charakter Spółki 

jako emitenta, którego akcje nie są już przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym – stanowi dla 

posiadaczy mniejszościowych pakietów udziałowych papierów wartościowych Spółki możliwość zbycia 

niepłynnego aktywa oraz wyjście z niepublicznej Spółki po wartości ustalonej podług reguł wynikających 

z norm KSH. Należy zwrócić uwagę, iż po delistingu, szereg akcjonariuszy zwracało się do Spółki z prośbą 

o informację, w jaki sposób mogą zbyć posiadane akcje. 

Punkt 6 agendy NWZ 

Rada Nadzorcza Spółki wyraża pozytywną opinię w sprawie powzięcia przez NWZ uchwały w sprawie 

wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki objętych przymusowym 

wykupem.  



Zgodnie z art. 417 § 1 w zw. z art. 418 § 3 KSH, cenę akcji w przymusowym wykupie w pierwszej kolejności 

ustalić może biegły wybrany uchwałą walnego zgromadzenia. W praktyce jest to rozwiązanie, które 

pozwoli przeprowadzić cały proces squeeze out sprawnie oraz transparentnie w relacji do osób 

posiadających akcje podlegające przymusowemu wykupowi. Rada Nadzorcza Spółki dostrzega 

bowiem wartość w tym, iż w trakcie NWZ akcjonariusze będą mogli przedstawić propozycje podmiotów, 

które mają wykonać konieczną wycenę, a także wymienić się spostrzeżeniami na ten temat.    

§ 2 

Rada Nadzorcza Spółki odstępuje od opiniowania innych niż wymienione w § 1 spraw zaplanowanych w 

agendzie NWZ z uwagi na ich porządkowy lub proceduralny charakter.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Liczba oddanych głosów: 3 

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:  

Liczba głosów „za”: 3 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

  

Podpisy członków Rady Nadzorczej: 

Hubert Gębala – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Andrii Komarov – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  

Piotr Tutak – Sekretarz Rady Nadzorczej 

 

 


