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Treść raportu:

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, że dnia 13 października 2015 roku w
Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Gold Investments Sp. z o.o. z
siedzibą w Toruniu („Gold Investments”), na którym m.in. podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego
Gold Investments o kwotę 12.000.000,00 PLN (dwanaście milionów złotych), z kwoty 600.000,00 PLN (sześćset
tysięcy złotych) do kwoty 12.600.000,00 PLN (dwanaście milionów sześćset tysięcy złotych), poprzez utworzenie
240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 PLN
(pięćdziesiąt złotych) każdy. Wszystkie nowoutworzone udziały objęte będą przez Emitenta i pokryte w całości
wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 12.000.000 PLN (dwanaście milionów złotych). W związku z
podwyższeniem kapitału zakładowego Gold Investments, po jego rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy,
Emitent posiadać będzie 99,80% udziałów w kapitale zakładowym Gold Investments tj. 251.500 (dwieście
pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt
złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 12.575.000,00 PLN (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt
pięć tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego miało na celu uregulowanie zobowiązań Spółki Gold
Investments wobec Emitenta, oraz przygotowanie Spółki do sprzedaży.
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