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Treść raportu:

Zarzą d spółki KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, zawiadamia, iż powziął informację, że w dniu dzisiejszym tj. 10 maja
2016 roku (dzień połą czenia) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieś cia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
wpisał do rejestru przedsiębiorców KRS połą czenie Spółki ze spółką Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Krakowie.
Połą czenie nastą piło w drodze przejęcia przez KCI S.A. (Spółkę Przejmują cą ) spółki Gremi Inwestycje S.A. w
Krakowie (Spółka Przejmowana) w trybie okreś lonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie
całego mają tku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmują cą , na warunkach okreś lonych w Memorandum
informacyjnym opublikowanym w dniu 23 marca 2016 roku i zmienionym Aneksem nr 1 opublikowanym w dniu
29 kwietnia 2016 roku.
Wskazanie podmiotów, które się połą czyły.
Spółka Przejmują ca: KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków,
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Są d Rejonowy dla Krakowa–Śródmieś cia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Są dowego pod nr KRS 0000112631.
Podstawowym przedmiotem działalnoś ci KCI S.A. jest m. in.: realizacja projektów budowlanych zwią zanych ze
wznoszeniem budynków, kupno i sprzedaż nieruchomoś ci na własny rachunek, wynajem i zarzą dzanie
nieruchomoś ciami własnymi lub dzierżawionymi, poś rednictwo w obrocie nieruchomoś ciami, zarzą dzanie
nieruchomoś ciami wykonywane na zlecenie, działalnoś ć firm centralnych (head offices) i holdingów, z
wyłą czeniem holdingów finansowych, działalnoś ć holdingów finansowych.
Spółka Przejmowana: Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków,
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Są d Rejonowy dla Krakowa–Śródmieś cia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Są dowego pod nr KRS 0000038155.
Podstawowym przedmiotem działalnoś ci Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Krakowie było prowadzenie
działalności holdingów finansowych, pośrednictwo pieniężne, udzielanie kredytów oraz pozostała finansowa
działalność usługowa.
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