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Treść raportu:

Zarząd KCI S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2015 r. Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu przez SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIESCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO niżej wymienionych zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenia Emitenta z dnia 10 lipca 2015 r. oraz z dnia 15 września 2015 r., przekazanych do publicznej
wiadomości raportami bieżącymi:
- dla Walnego Zgromadzenia z dnia 10 lipca 2015 r. – raport bieżący nr 75/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.;
- dla Walnego Zgromadzenia z dnia 15 września 2015 r. – raport bieżący nr 103/2015 z dnia 16 września 2015 r.

art. 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:
„7.1. Przedmiotem działalności Spółki - zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności jest::
1) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
2) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
3) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
4) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
5) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
6) 64.91.Z Leasing finansowy;
7) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla instytucji finansowych
8) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
9) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa;
10) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
11) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
12) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
13) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
14) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem
autorskim;
15) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
16) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
17) 73.1. Reklama;
18) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
19) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
20) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
21) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i
grzejnego;
22) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
23) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
24) 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne;
25) 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych;
26) 66.21.Z - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem strat.”.
art. 9 ust. 6 - 12 Statutu Spółki otrzymały brzmienie:
„9.6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o
łącznej wartości nominalnej nie większej niż 39.000.000 zł (trzydzieści dziewięć milionów złotych) w drodze
jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
9.7. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach
kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu
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kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu
przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.
9.8. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w interesie Spółki oraz przy zachowaniu sposobu ustalania ceny emisyjnej
akcji opisanego w art. 9.9. poniżej, może pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w
zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w tym również w związku
z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem art. 9.12. poniżej.
Zgoda Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru może być wyrażona zarówno przed jak i po
podjęciu uchwały przez Zarząd.
9.9. Z zastrzeżeniem art. 9.11. poniżej i o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd
decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, w tym w ramach podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego przez
Zarząd z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji, przy czym cena emisyjna akcji w każdym wypadku
ustalana będzie w oparciu o średni kurs akcji z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z
okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym Zarząd podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału
zakładowego. Zarząd upoważniony jest do odpowiedniego korygowania ceny emisyjnej akcji ustalonej w oparciu
o średni kurs akcji z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uwzględniając:
- aktualną sytuację organizacyjną i finansową Spółki,
- aktualne uwarunkowania rynkowe,
- długookresowe korzyści dla Spółki,
- możliwość pozyskania aktywów niezbędnych do realizacji zamierzeń gospodarczych Spółki,
b) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,
d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub
prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
9.10. Zarząd w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady
niepieniężne.
9.11. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego
oraz wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
9.12. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu
upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy
prawa poboru warrantów w całości lub w części.”.
Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 114/2015 z dnia 8 października 2015 r. i w związku z planami
połączenia Emitenta z Gremi Media S.A., o których Spółka informowała w formie raportu bieżącego nr 110/2015 z
dnia 2 października 2015 r., Emitent informuje, że rejestracja uchwalonej w dniu 10 lipca 2015 r. zmiany statutu
przewidującej scalanie akcji (tzw. resplit) została czasowo wstrzymana, będzie podlegać weryfikacji przez
Akcjonariuszy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, i w zależności od tej decyzji procedura zostanie wznowiona
niezwłocznie lub wstrzymana do czasu zakończenia połączenia z Gremi Media S.A.
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