Raport bieżący 2/2019
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent" lub "Spółka") niniejszym
informuje, że w dniu 18 lutego 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki
CRE Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - podmiotu w 100% zależnego od Emitenta,
podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego CRE Energia Sp. z o.o. z kwoty
200.000,00 zł do kwoty 12.500.000,00 zł, to jest o kwotę 12.300.000,00 zł, poprzez
utworzenie 246.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Nowe udziały w
podwyższonym kapitale zakładowym CRE Energia obejmie jedyny dotychczasowy
Wspólnik, tj. GPPI S.A. i pokryje je w następujący sposób: 6.000 udziałów o łącznej wartości
nominalnej 300.000,00 zł wkładem pieniężnym w kwocie 300.000,00 zł oraz 240.000
udziałów o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł wkładem niepieniężnym, tj. wniesie
do CRE Energia Sp. z o.o. 100% udziałów spółki FIR Energy Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (spółki portfelowej Emitenta), wycenionych na kwotę 17.800.000,00 zł przy
przejęciu ww. spółki zależnej przez Emitenta (nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów
w łącznej kwocie 5.800.000 (pięć milionów osiemset tysięcy) złotych zostanie przelana na
kapitał zapasowy.
Po rejestracji ww. kapitału zakładowego, GPPI S.A. posiadać będzie 250.000 udziałów w
CRE Energia Sp. z o.o., o wartości nominalnej 50 zł każdy udział o łącznej wartości
nominalnej 12 500 000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do
100% w ogólnej liczbie głosów w CRE Energia Sp. z o.o. Wraz z wniesieniem udziałów
spółki FIR Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do spółki CRE Energy sp. z o.o. tytułem
wkładu niepieniężnego, spółka FIR Energy sp. z o.o. stanie się pośrednio zależna od
Emitenta.
Ponadto, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CRE Energia Sp. z o.o. podjęło uchwałę
o zmianie nazwy firmy spółki na FIGENE ENERGIA Sp. z o.o.
Powyższa informacja została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna ze
względu na znaczną zmianę wysokości kapitału zakładowego w spółce zależnej oraz zmiany
w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta. Podniesienie kapitału zakładowego spółki zależnej
ma też na celu umożliwienie rozwoju działalności operacyjnej spółki zależnej w obszarze
objętym koncesją na obrót energią elektryczną.

