KCI

RB 114 2015
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

114

/

2015

2015-10-08

Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
KCI
Temat

Informacja o możliwości odsunięcia procedury scalania akcji w czasie w związku z połączeniem Emitenta z Gremi
Media S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informac je poufne

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z niedokonaniem do dnia dzisiejszego rejestracji uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie scalenia akcji oraz zmiany Statutu
Spółki, tj. wobec tego, że procedura scalania akcji Emitenta (tzw. resplitu akcji) nie została zakończona, Zarząd
rozważa czasowe wstrzymanie rejestracji uchwały i oddanie kwestii prowadzenia resplitu pod głosowanie
Akcjonariuszy na specjalnie w tym celu planowanym Walnym Zgromadzeniu.
Zarząd wyjaśnia, iż wobec podjęcia decyzji o połączeniu ze spółką publiczną Gremi Media S.A., o czym Emitent
informował raportem bieżącym nr 110/2015 z dnia 2 października 2015 r., w formule analogicznej do połączenia
Emitenta z Jupiter S.A., Zarząd poważnie rozważa czasowe wstrzymanie procedury resplitu akcji celem
umożliwienia przeprowadzenia połączenia Emitenta z Gremi Media S.A. Decyzja w przedmiocie losów procedury
scalania akcji podjęta zostanie po zakończeniu prac analitycznych nad skutkiem resplitu na możliwość ustalenia
tzw. parytetu wymiany akcji Emitenta na akcje Gremi Media S.A. w przypadku połączenia spółek. W ocenie Zarządu
zmiana wartości nominalnej akcji KCI S.A. (a co za tym idzie spodziewana zmiana wartości kursu tych akcji) może
uniemożliwić określenie parytetu wymiany akcji, przy przyjęciu obliczania wartości akcji według kursu rynkowego
za zamknięty okres. Pełna ocena wpływu resplitu na możliwość ustalenia parytetu nie jest w dniu dzisiejszym
możliwa do dokonania, niezbędne jest bowiem ustalenie pozostałych kwestii dotyczących połączenia KCI S.A. z
Gremi Media S.A. Zarząd konsultuje powyższą kwestię także z organami obrotu giełdowego oraz doradcami
prawnymi.
W przypadku podjęcia decyzji o zaniechaniu przeprowadzania resplitu w chwili obecnej, w związku z połączeniem,
scalenie akcji byłoby przeprowadzone po zakończeniu procesu połączenia z Gremi Media S.A.
W ocenie Zarządu Emitenta, zakończenie prac nad planem połączenia spółek (a więc ustalenie kwestii
połączenia) możliwe jest w najbliższych tygodniach.
Wobec powyższego Zarząd Emitenta zdecydował o czasowym wstrzymaniu procedury resplitu do zakończenia
prac analitycznych związanych z połączeniem z Gremi Media S.A. oraz uzyskaniu niezbędnych opinii i wyjaśnień.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w przypadku ustalenia, że przeprowadzenie resplitu w chwili obecnej nie
będzie korzystne z punktu widzenia łączenia spółek, zwołane zostanie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem
omówienia powyższej kwestii oraz podjęcia stosownych uchwał.
Decyzje co do kontynuacji rejestracji resplitu lub oddania kwestii resplitu pod ocenę Akcjonariuszy zostaną
podjęte niezwłocznie, po sporządzeniu planu połączenia Emitenta z Gremi Media S.A.
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