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Tytuł: Zawiązanie nowych spółek w Grupie Kapitałowej SARE 

Zarząd spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30.10.2018 roku 

w ramach Grupy Kapitałowej SARE zostały zawiązane dwie nowe spółki: spółka Adepto sp. z o.o. z 

siedzibą w Rybniku i spółka Cashback services sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Kapitał zakładowy obu 

spółek wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000 (tysiąc) równych i 

niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). Udział Emitenta w obu 

spółkach wynosi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do oddania 1.000 (tysiąca) głosów na 

Zgromadzeniu Wspólników spółki Adepto a także spółki Cashback services.  

Spółki zostały powołane na czas nieograniczony. 

Przedmiotem działalności spółki Adepto sp. z o.o. będzie przetwarzanie danych, zarządzanie stronami 

internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63, 11, Z), pozostała działalność wydawnicza  

(PKD 58, 19, Z), działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62, 01, Z), działalność związana z 

zarzadzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62, 03, Z), pozostała działalność usługowa w zakresie 

technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62, 09, Z), działalność portali internetowych  

(PKD 63, 12, Z), pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych  

(PKD 73, 12, C), badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73, 20, Z), pozostała finansowa działalność 

usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  

(PKD 64, 99, Z), pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych (PKD 66, 19, Z), pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64, 92, Z), pozostałe 

pośrednictwo pieniężne (PKD 64, 19, Z).  

 

Przedmiotem działalności spółki Cashback services sp. z o.o. będzie przetwarzanie danych; zarządzanie 

stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63, 11, Z), reprodukcja zapisanych 

nośników informacji (PKD 18, 20, Z), wydawanie wykazów oraz list np. adresowych, telefonicznych  

(PKD 58, 12, Z), pozostała działalność wydawnicza (PKD 58, 19, Z), działalność wydawnicza w zakresie 

gier komputerowych (PKD 58, 21, Z), działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 

(PKD 58, 29, Z), działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 

satelitarnej (PKD 61, 20, Z), działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61, 90, Z), działalność 

związana z oprogramowaniem (PKD 62, 01, Z), działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 

(PKD 62, 02, Z), działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62, 03, Z), 

pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  

(PKD 62, 09, Z), przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (PKD 63, 11, Z), pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (PKD 73, 12, C), badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73, 20, Z), pozostała działalność 

wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66, 19, Z), 

pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64, 19, Z).  

 

 



 

 

O fakcie wpisania Spółek do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy Zarząd Emitenta 

poinformuje niezwłocznie w formie odrębnego raportu bieżącego.  

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
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