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Treść Raportu:

Zarząd Korporacji KGL S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 23
grudnia  2015  r.  otrzymał  od  Lecha  Skibińskiego  zawiadomienie
dotyczące  zmiany  udziału  w ogólnej  liczbie  głosów  w  spółce
Korporacja KGL S.A. o następującej treści: 

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 69a ust. 1
punkt  1)  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.),  informuję,  że  w  związku  z
rejestracją przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  w  dniu  21
grudnia 2015 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Korporacja
KGL S.A. w drodze emisji  akcji  serii  C, mój udział  w ogólnej liczbie
głosów  na  Walnym  Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Spółki  Korporacja
KGL S.A. uległ zmniejszeniu.

Przed podwyższeniem kapitału  zakładowego Spółki  Korporacja  KGL
S.A. (dalej Spółka lub Emitent), mój stan posiadania bezpośrednio, jak
i pośrednio przedstawiał się następująco:

1. Posiadana liczba akcji Emitenta: 1.352.300 akcji, w tym 1.002.288 akcji
imiennych  uprzywilejowanych  oraz  350.012  akcji  zwykłych  na
okaziciela.

2. Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym Emitenta:
25%, w tym 18,53% z akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 6,47% z
akcji zwykłych na okaziciela.

3. Liczba  głosów  z  posiadanych  akcji  na  Walnym  Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Emitenta:  2.354.588,  w tym 2.004.576 głosów z akcji
imiennych uprzywilejowanych oraz 350.012 głosów z akcji zwykłych na
okaziciela.

4. Procentowy udział głosów z posiadanych akcji w ogólnej liczbie głosów
na  Walnym  Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Emitenta:  25%,  w  tym



21,28%  z  akcji  imiennych  uprzywilejowanych  oraz  3,72%  z  akcji
zwykłych na okaziciela.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki  Korporacja KGL S.A.
(Emitent),  mój  stan  posiadania  bezpośrednio,  jak  i  pośrednio
przedstawia się następująco:

Bezpośrednio:

1. Posiadana liczba akcji Emitenta: 1.352.300 akcji, w tym 1.002.288 akcji
imiennych  uprzywilejowanych  oraz  350.012  akcji  zwykłych  na
okaziciela.

2. Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym Emitenta:
18,89%, w tym 14% z akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 4,89% z
akcji zwykłych na okaziciela.

3. Liczba  głosów  z  posiadanych  akcji  na  Walnym  Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Emitenta:  2.354.588,  w tym 2.004.576 głosów z akcji
imiennych uprzywilejowanych oraz 350.012 głosów z akcji zwykłych na
okaziciela.

4. Procentowy udział głosów z posiadanych akcji w ogólnej liczbie głosów
na  Walnym  Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Emitenta:  21,08%,  w  tym
17,95%  akcji  imiennych  uprzywilejowanych  oraz  3,13%  z  akcji
zwykłych na okaziciela.

Łącznie bezpośrednio i pośrednio:

1.   Posiadana liczba akcji Emitenta: 1.353.062 akcje, w tym 1.002.288 
akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 350.774 akcje zwykłe na 
okaziciela.

2.   Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym Emitenta:
18,90%, w tym 14,00% z akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 
4,90% z akcji zwykłych na okaziciela.

3.   Liczba głosów z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Emitenta: 2.355.350, w tym 2.004.576 głosów z akcji 
imiennych uprzywilejowanych oraz 350.774 głosów z akcji zwykłych na
okaziciela.

4.   Procentowy udział głosów z posiadanych akcji w ogólnej liczbie głosów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta: 21,09%, w tym 
17,95% z akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 3,14% z akcji 
zwykłych na okaziciela.

W okresie  12 miesięcy  od  złożenia  zawiadomienia  akcjonariusz  nie
wyklucza  zwiększenia  bądź  zmniejszenia  udziału  w  ogólnej  liczbie
głosów  na  Walnym  Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Spółki,  poprzez
dokonanie  transakcji  na  akcjach  z  zastrzeżeniem,  że  będą  one
dotyczyły akcji, które nie zostaną objęte lock-upem.”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę 

23.12.2015 r.  Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu
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