
Mościska, dnia 10 lipiec 2019 r.

Korporacja KGL S.A. 
z siedzibą w Mościskach
KRS: 0000092741
ul. Postępu 20, 05 – 080 Izabelin

DRUGIE ZAWIADOMIENIE 
w trybie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Szanowni Państwo,

Zarząd Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach (dalej: "Spółka"), działając
na podstawie art. 504  § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
(tekst  jedn.  Dz.U.  2013,  poz.  1030,  z  późn.zm.,  dalej:  "KSH"),  po raz  drugi  zawiadamia
akcjonariuszy o planowanym połączeniu z jej trzema spółkami zależnymi, wchodzącymi w
skład Grupy KGL (jako spółkami przejmowanymi przez Spółkę), tj. spółkami: Marcato Sp. z
o.o. z siedzibą w Rzakcie, C.E.P. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach oraz Moulds Sp.
z o.o. z siedzibą w Niepruszewie, w których Spółka posiada 100% udziałów.

Połączenie spółek nastąpi  przez przeniesienie  całego majątku spółek Marcato Sp. z o.o.  z
siedzibą w Rzakcie, C.E.P. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach oraz Moulds Sp. z o.o.
z  siedzibą  w  Niepruszewie  na  Spółkę.  Połączenie  nastąpi  bez  podwyższenia  kapitału
zakładowego Spółki i bez wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje Spółki. 

Szczegółowe  zasady  połączenia  zostały  określone  w  Planie  Połączenia  ,  który  jest
udostępniony  do  publicznej  wiadomości  na  stronie  internetowej  Spółki  pod  adresem:
www.kgl.pl. 
Plan połączenia będzie udostępniany na wskazanej stronie internetowej nieprzerwanie aż do
dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmującego uchwałę w sprawie
połączenia.

Dokumenty,  o  których  mowa  w  art.  505  §  1  KSH  zostały  z  dniem  31  maja  2019  r.
udostępnione  do  publicznej  wiadomości  w siedzibie  Spółki  pod adresem ul.  Postępu  20,
Mościska 05-080 Izabelin i będą dostępne do przeglądania aż do dnia zakończenia Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, w dni robocze,
w godzinach od 9:00 do 15:00. 

w imieniu Korporacja KGL S.A.:

…………………………………
(Krzysztof Gromkowski)

…………….…………………
(Lech Skibiński)


