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Treść raportu:

Zarząd KCI S.A. informuje, że w dniu 15 kwietnia 2014r. został zawarty aneks do umowy kredytu inwestycyjnego z
dnia 7 października 2011 r. zawartej pomiędzy Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej:
Bank), a Gremi Communictaion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Kredytobiorca”), w którym KCI S.A.
oświadczyła, że przystępuje do długu wynikającego z Umowy kredytu, obok Kredytobiorcy , w pozostającej do
spłaty kwocie kapitału w wysokości 46.607.860,83 zł., pod warunkiem zawieszającym połączenia, w trybie art. 492
§ 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych ze spółką Jupiter spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie do dnia 31.08.
2014r. poprzez przejęcie spółki pod firmą: Jupiter spółka akcyjna z siedzibą Krakowie, gdzie spółka pod firmą: KCI
spółka akcyjna z siedzibą Krakowie będzie spółką przejmującą a spółką przejmowaną będzie spółka pod firmą:
Jupiter spółka akcyjna z siedzibą Krakowie.
KCI S.A. oświadczyła ponadto, że najpóźniej w terminie 14 dni od ziszczenia się powyższego warunku
zawieszającego zobowiązuje się poddać egzekucji w trybie przepisów Prawa bankowego do kwoty stanowiącej
dwukrotność zadłużenia z tytułu Umowy kredytu w dniu połączenia.
Ponadto Spółka KCI S.A. oraz Spółka Jupiter S.A. oświadczyły, że jeżeli ich połączenie nastąpi do dnia
31.08.2014r. w trybie art. 492 § 1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zawiązanie nowej spółki
kapitałowej, nowopowstała w ten sposób spółka kapitałowa przystąpi do długu obok dotychczasowego
Kredytobiorcy i z dniem przystąpienia do długu podda się egzekucji w trybie przepisów Prawa bankowego do
kwoty stanowiącej dwukrotność zadłużenia z tytułu Umowy kredytu z dnia zarejestrowania połączenia.
W zawartym aneksie Strony umowy ustaliły nowy harmonogram spłaty kredytu w terminie do 31 grudnia 2014r.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych
Emitenta.
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