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KOREKTA

W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 20 grudnia 2021 r. przesłanego do Emitenta w
dniu  21  grudnia  2021  r.,  w  związku  ze  stwierdzeniem  oczywistej  omyłki  rachunkowej  w
zakresie  sumowania  posiadanego  po  transakcji  pośredniego  procentowego  udziału
Zawiadamiających  w  kapitale  zakładowym  Gremi  Media  S.A.  (Emitenta),  niniejszym
przesyłamy korektę zawiadomienia:

Niniejszym,  na  podstawie  art.  69 ust.  1,  2  i  4  w związku z  art.  69a Ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.  Dz.U.  z  2021 r.  poz.
1983  z  późn.  zm.;  „Ustawa  o  Ofercie”),  Zawiadamiający  1  i  Zawiadamiający  2
(„Zawiadamiający”)  informują,  że  w  wyniku  wykonania  umowy  sprzedaży  691.299 akcji
spółki Gremi Media S.A. („Emitent”) zawartej w dniu 15 grudnia 2021 roku przez ich spółkę
zależną  KCI  S.A.  z  siedzibą  w  Krakowie  dokonane  zostało  w  dniu  16  grudnia  2021  r.
przeniesienie w ramach I transzy  pakietu akcji Emitenta składającego się z: (i)  86.419 akcji
serii A imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają
2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A., oraz ii) 260.193 akcji serii B zwykłych na
okaziciela  Gremi  Media  S.A.  („Transakcja A”),  który to  pakiet  stanowi  łącznie  20,06 % w
kapitale zakładowym i daje 18,85 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A., a
tym  samym  nastąpiła  zmiana  posiadanego  udziału  Zawiadamiających  w  spółce  Gremi
Media S.A. 

Przed Transakcją A, Zawiadamiający 1 i Zawiadamiający 2 posiadali pośrednio poprzez spółkę
KCI S.A.:

a) 569.500 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Emitenta stanowiących 32,95% w
kapitale  zakładowym  i  dających  1.139.000  głosów  stanowiących  49,57%  głosów  na
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, oraz 

b) 706.144 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta stanowiących 40,86% w kapitale
zakładowym  i  dających  706.144  głosów  stanowiących  30,73%  głosów  na  Walnym
Zgromadzeniu Emitenta,



czyli  łącznie  1.275.644  akcji  Emitenta  stanowiących  73,81%  w  kapitale  zakładowym  i
dających  1.845.144  głosów  stanowiących  80,3%  głosów  na  Walnym  Zgromadzeniu
Emitenta. 

Przed  Transakcją  A,  Zawiadamiający  2  posiadał  bezpośrednio  3.953  akcje  zwykłe  na
okaziciela serii  B Emitenta stanowiące 0,23% w kapitale zakładowym i  dające 3.953 głosy
stanowiące 0,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Tym samym przed Transakcją A, Zawiadamiający pośrednio i bezpośrednio posiadali łącznie
1.279.597 akcji Emitenta stanowiących 74,04% w kapitale zakładowym i dających 1.849.097
głosów stanowiących 80,47 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po Transakcji A, Zawiadamiający 1 i Zawiadamiający 2 posiadają pośrednio, poprzez spółkę
KCI S.A.:

a) 483.081 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Emitenta stanowiących 27,95% w
kapitale zakładowym i dających 966.162 głosy stanowiące 42,05% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta, oraz 

b) 445.951 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta stanowiących 25,8% w kapitale
zakładowym  i  dających  445.951  głosów  stanowiących  19,41%  głosów  na  Walnym
Zgromadzeniu Emitenta,

czyli  łącznie  929.032  akcji  Emitenta  stanowiących  53,75% w  kapitale  zakładowym  i
dających  1.412.113  głosów  stanowiących  61,46  %  głosów  na  Walnym  Zgromadzeniu
Emitenta.

Po Transakcji A, Zawiadamiający 2 posiada bezpośrednio 3.953 akcje zwykłe na okaziciela
serii B Emitenta stanowiące 0,23% w kapitale zakładowym i dające 3.953 głosy stanowiące
0,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Tym samym po Transakcji  A  Zawiadamiający pośrednio i  bezpośrednio posiadają  932.985
akcji Emitenta stanowiących  53,98% w kapitale zakładowym i  dających 1.416.066 głosów
stanowiących 61,63 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Nie istnieją inne, niż wskazane powyżej (tj. KCI S.A.) podmioty zależne od Zawiadamiających
posiadające akcje Gremi Media S.A.

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie,

Zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1
Ustawy o Ofercie.

Łączna  suma  liczby  głosów  na  Walnym  Zgromadzeniu  Gremi  Media  S.A.  wskazana  na
podstawie art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o Ofercie wynosi 1.416.066 głosów, stanowiących 61,63
% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.
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