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Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd MM Conferences S.A. zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2013.1382 j.t), informuje o otrzymaniu
od KCI S.A. z siedzibą w Krakowie (30-011), ul. Wrocławska 53, zawiadomienia (w
wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.
2013.1382 j.t)), iż w dniu 26 maja 2015 spółka pośrednio zależna od KCI S.A. tj.
Presspublica Sp. z o.o. . nabyła 430 000 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy) sztuk akcji
zapewniających 40,05% ogólnej liczby głosów oraz 40,05% udziału w kapitale
zakładowym, których emitentem jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00214), ul. Długa 44/50, znajdujących się w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji dokonanej poza rynkiem
alternatywnego systemu obrotu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
instrumentami finansowymi, na podstawie umowy sprzedaży akcji. KCI S.A. jest
podmiotem dominującym wobec Presspublica Sp. z o.o. od dnia 28.05.2015 r., tj. od dnia
rejestracji połączenia Gremi Communication Sp. z o.o. z Presspublica Sp. z o.o., z uwagi na
udział w głosach posiadanych bezpośrednio przez swój podmiot zależny tj. Gremi Media
S.A. oraz przy uwzględnieniu fakty, iż Presspublica Sp. z o.o. posiada udziały własne. Przed
w/w transakcją KCI S.A. nie posiadała akcji w/w spółki. Po dokonaniu w/w transakcji KCI
S.A. posiada pośrednio poprzez spółkę zależną Presspublica Sp. z o.o. łącznie 505 153 sztuk
akcji MM Conferences S.A. stanowiących 47,05% ogólnej liczby głosów oraz 47,05%
udziału w kapitale zakładowym tej spółki. KCI S.A. nie planuje dalszego zwiększania
udziału w ogólnej liczbie głosów w/w Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia
niniejszego zawiadomienia. Wg. stanu na dzień przekazania niniejszego zawiadomienia,
poza Presspublica Sp. z o.o., KCI S.A. nie posiada innych podmiotów zależnych, które
posiadałyby akcje w/w spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt
3 lit. c.
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