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Treść Raportu: Zarząd Korporacji KGL S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2015 r. 

otrzymał od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 

zawiadomienie dotyczące przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w 

Korporacji KGL S.A. o następującej treści:  

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69a ust. 1 punkt 2) 

oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) Ustawy z dnia 29 Lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. 

zm.), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A działając:  

1. w imieniu własnym jako podmiot uprawniony do zarządzania portfelami 

funduszy inwestycyjnych oraz jako organ uprawniony do 

reprezentowania funduszy inwestycyjnych, 

2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego 

Otwartego (dalej „Fundusze”)  

niniejszym informuję że w dniu 7 grudnia 2015 r. Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych zarejestrował na rachunkach papierów wartościowych 

Funduszy prawa do akcji spółki Korporacja KGL S.A (dalej „Spółka”). 

Zarejestrowanie praw do akcji spółki nastąpiło w wyniku złożenia zapisów na 

akcję spółki oferowanych w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu 

giełdowego na rynku równoległym. W konsekwencji dokonanej rejestracji 

zwiększa się poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki. 

W konsekwencji ww. zdarzenia Fundusze posiadają 568.000 sztuk akcji Spółki 

stanowiących 7,93% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do 568.000 

głosów, które stanowią 5,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki. 

Przed ww. zamianą Fundusze posiadały 0 sztuk akcji Spółki stanowiących 0,00% 

kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 0 głosów co stanowiło 0,00% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
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