
Aneks nr 2
do Prospektu emisyjnego sp6lki Korporacja KGL S.A.
zatwierdzonego pnzez Komisjg Nadzoru Finansowego

w dniu 22 paldziernika 2013 r.

Niniejszy aneks zostal sporzqdzony na podstawie Art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

Ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrument6w finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o sp6lkach publicznych i w zwiqzku z ustaleniem przez Emitenta w dniu 12

listopada 2015 roku Ceny Maksymalnej dla potrzeb budowania,,Ksiqgi Popytu" na akcje oferowane w

Publicznej Ofercie zgodnie z zapisami z pkt 5.3.1 Dokumentu Ofertowego. - ,,Wskazanie ceny, po

kt6rej bqdq oferowane papiery wartoSciowe".

Tarzqd Emitenta ustala Cenq Maksymalnq w wysoko6ci 23 zl za 1 Akcjq serii C.

W zwiqzku z powy2szym w treSci punkt6w E.2a. Podsumowania oraz3.4 Dokumentu tu Ofertowego

dodaje siq informacjg, i2 w przypadku objqcia wszystkich oferowanych Akcji Serii C po Cenie

Maksymalnej (tj. 23 zl za L akcjq) szacunkowe wplywy pieniq2ne brutto mogq wynieSi ok. 40,25 mln

zl (a warto6i netto ok. 38,75 mln zt). Dlatego te2 w przypadku ustalenia Ceny Emisyjnej na poziomie

Ceny Maksymalnej tl.23 zt wykorzystanie wpfyw6w z Emisji bqdzie ksztattowai siq nastqpujqco:

f Cel inwestycyjny
Kwota Termin reatizacii .st":ol"nv 

uf{at

(ws. zf) ceru emisji 
- '::il:i"fiil'j'J

L Budowa Centrum Badawczo - Rozwojowego 17.000 20t6*20L7 LOO%

2
Rozw6j parku maszynowego:

a) Ekstruder (okolo 4 mln)
b) Linie do produkcji opakowari - (okolo 11,5 mln)

15.500 20t5-20L6
a) 3O%*
b) too%

3 Kapital obrotowy 6.250 20r5-20L6 r00/o

RAZEM 38.750 t0iJ%

: Emiten
* Zokup ekstrudero zreolizowony zostonie przy pomocy lrodkiw wlosnych (w tym pozyskonych z emisji Akcji serii C) oraz leosingu. Srodki

pozyskone w wyniku emisji posluiq sfinansowoniu wklodu wlosnego leasingu w wysokoici okato 3O% wortoici inwestycii'

Odniesienia do punkt6w odnoszq siq do tre$ci prospektu emisyjnego udostqpnionego do publicznej

wiadomo$ci na stronach internetowych Sp6fki www.kgl.pl oraz Domu Maklerskiego BOS S.A.

(www.bossa.pl).
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