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Treść raportu:

Zarząd KCI S.A. informuje, że w dniu 16 lipca 2015r. Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu przez SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA - SRÓDMIESCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SADOWEGO niżej wymienionych zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2015r. przekazanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 60/2015r.

art. 20 ust.3 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:
„20.3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady
Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi lub pocztą elektroniczną, co najmniej na siedem dni przed
wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej.”

art. 20 ust.10 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:
„20.10. W trybie określonym w ust. 6-9 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w
czynnościach członka Zarządu.”.
art. 26 Statutu Spółki otrzymał brzmienie;
„26. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie lub w miejscu siedziby Spółki.”.
art. 28.3 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:
„28.3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech
czwartych) głosów oddanych:
1) zmiana Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
2) umorzenie akcji,
3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego,
5) rozwiązanie Spółki”.
Do art. 28 Statutu Spółki dodano art. Ust. 28.6 w następującym brzmieniu:
"28.6 Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub prawie
użytkowania wieczystego a także do obciążanie nieruchomości Spółki, nie jest wymaga zgoda Walnego
Zgromadzenia.”
Do art. 29 Statutu Spółki dodano ust. 29.3 w następującym brzmieniu :
"29.3 Jeśli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością dwóch trzecich
głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, nie przeprowadza się
wykupu, o którym mowa w art. 416-417 k.s.h.”.
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