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Raport bieżący 5/2009
Temat: Połączenie spółek zależnych od Emitenta
Zarząd KOGENERACJI S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie
publicznej w związku z § 5 ust 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych, informuje, że w dniu 20 lutego 2009 r. odbyły się:
nadzwyczajne walne zgromadzenie oraz nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółek
zależnych Emitenta, na których podjęto uchwały o połączeniu spółek Elektrociepłownia
Zielona Góra S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp.
z o.o. jako spółką przejmowaną.
Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą
w zamian za akcje, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółki przejmowanej.
W związku z połączeniem walne zgromadzenie spółki przejmującej EC Zielona Góra S.A.
podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego wynoszącego 13 199 900 zł do kwoty
13 853 150 zł, tj. o kwotę 653 250 zł, w drodze emisji 26 130 nowych akcji zwykłych
imiennych serii D oznaczonych numerami od nr D 000 000 001 do nr D 000 026 130, o
wartości nominalnej 25 zł każda.
Spółka przejmująca EC Zielona Góra S.A. posiada udziały w Spółce przejmowanej, tj. 15 327
udziałów o wartości nominalnej 2 000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 30 654 000 zł,
tj. 72,83 % udziałów w kapitale spółki.
Emitent posiada 18,69% udziałów w kapitale spółki przejmowanej oraz 99,87% w Spółce
przejmującej, stąd łączny udział pośredni Emitenta w kapitale spółki przejmowanej wynosi
obecnie 91,43 %.
Emitent informuje, że pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi
emitenta a spółkami łączonymi istnieją następujące powiązania:
Członkowie Zarządu Emitenta pełnią funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki
przejmującej,
Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
przejmowanej.
Realizowany proces połączenia ma na celu wdrażanie synergii w działalności grupy
kapitałowej.

