
 
Raport bieżący nr 3/2011 

 
 

tytuł: objęcie i przeniesienie aktywów o znacznej wartości, tj. na łączną wartośd 27.217.600,00 
 
 
podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
 
Zarząd GRAAL S.A. („Emitent”) z siedzibą w Wejherowie informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2011 roku w związku z przydzieleniem 
Emitentowi w dniu 6 kwietnia 2011 r. przez Zarząd SUPERFISH S.A. – spółki zależnej od Emitenta z siedzibą w Kukini 2.721.760 nowo 
wyemitowanych akcji serii E tej Spółki o wartości nominalnej 10,00 złotych każda, na łączną wartośd 27.217.600,00, pomiędzy 
GRAAL S.A. i SUPERFISH S.A. została zawarta umowa, na mocy której na pokrycie wkładu aportowego za przyznane Emitentowi akcje 
serii E, Emitent przeniósł na SUPERFISH S.A.: 
a) 920 (dziewiędset dwadzieścia) udziały w KORDEX Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Swarzewie, wpisanej do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdaosk-Północ w Gdaosku VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000216004, o łącznej wartości nominalnej 9.200.000,00 (dziewięd 
milionów dwieście tysięcy 00/100) złotych, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej Spółki; 
b) 6.303 (sześd tysięcy trzysta trzy) udziały w GASTER Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśkowicach, wpisanej 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083632, o łącznej wartości nominalnej 3.151.500,00 (trzy miliony sto pięddziesiąt 
jeden tysięcy piędset 00/100) złotych, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej Spółki.  
 
W wyniku tej transakcji GRAAL S.A. utworzył: 
Grupę Kapitałową SUPERFISH , której składowymi są SUPERISH S.A. (Spółka dominująca) i KORDEX SP. Z O.O. oraz GASTER SP. Z O.O. 
(Spółki Zależne). 
 
 
Obecna struktura GK GRAAL 

 
 
GRAAL S.A. tworzy Grupę Kapitałową SUPERFISH, aby: 

- zrealizowad założenia o utworzeniu struktury  GRUPY KAPITAŁOWEJ GRAAL opartej na  czterech głównych filarach:  
- konserwy rybne (GRAAL),  
- marynaty (SUPERFISH),  
- ryby wędzone (KORAL),  
- konserwy mięsne (KOOPEROL). 

- zrealizowad założenia o wydzieleniu części biznesu  należącego do obszaru marynat, aby przygotowad ten obszar do 
scalenia w jedną organizację, a następnie dokapitalizowad poprzez upublicznienie na GPW w Warszawie lub w drodze 
emisji niepublicznej do inwestorów finansowych i branżowych.   
 

   

 

               


