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Treść Raportu: Zarząd  Korporacji  KGL   S.A.  („Spółka”)  informuje,  że  w  dniu  21
grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  dokonał
rejestracji  podwyższenia  kapitału  zakładowego  Spółki  z  kwoty
5.409.200,00  zł  (słownie:  pięć  milionów  czterysta  dziewięć  tysięcy
dwieście złotych) do kwoty 7 159 200,00 (słownie: siedem milionów sto
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) w wykonaniu uchwały nr
3  NWZ Spółki   z  dnia  8  lipca  2015  roku  w sprawie  podwyższenia
kapitału  zakładowego  w  drodze  publicznej  emisji  akcji  zwykłych  na
okaziciela  serii  C,  z  wyłączeniem  prawa  poboru  dotychczasowych
akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej
do  przyjęcia  tekstu  jednolitego  Statutu  Spółki,  w  sprawie
dematerializacji  akcji  Spółki  oraz  ubiegania  się  o  dopuszczenie  i
wprowadzenie  do  obrotu  na  rynku  regulowanym  akcji  Spółki.  W
związku z powyższym zmianie uległ § 3 ust. 1 Statutu Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki po zarejestrowaniu powyższej zmiany wynosi
7.159.200,00 zł  (słownie:  siedem milionów sto  pięćdziesiąt  dziewięć
tysięcy  dwieście  złotych)  i  dzieli  się  na  7.159.200  (słownie:  siedem
milionów sto pięćdziesiąt  dziewięć tysięcy dwieście)  akcji  o  wartości
nominalnej 1 zł (słownie: 1,00 złoty) każda akcja, na co składa się:

a) 3.006.864  (słownie:  trzy  miliony  sześć  tysięcy  osiemset
sześćdziesiąt cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii A,

b) 1.002.288  (słownie:  jeden  milion  dwa  tysiące  dwieście
osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,

c) 1.050.036 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) akcji
na okaziciela serii A1,

d) 350.012  (trzysta  pięćdziesiąt  tysięcy  dwanaście)  akcji  na
okaziciela serii B1,

e) 1.750.000 (jeden milion  siedemset  pięćdziesiąt  tysięcy)  akcji  na
okaziciela serii C

Spółka informuje, że ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po
zarejestrowaniu  zmiany  wysokości  kapitału  zakładowego  wynosi  11.168.352   (słownie:
jedenaście milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy.



Zarejestrowana zmiana  Statutu Spółki związana jest z opisaną powyżej zmianą wysokości
kapitału zakładowego Spółki.
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