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Raport bieżący 
 
Spółka:    SARE SA 
Numer:    15/2012 
Data:    22-06-2012  
Typy rynków:   NewConnect – Rynek Akcji GPW 

 

Tytuł:  Objęcie oraz nabycie udziałów w spółce neronIT sp. z o.o. 

 

Treść raportu:  

 

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 czerwca 2012 r. w wyniku 

zawartej umowy objął 116 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki neronIT sp. z o.o. z siedzibą 

w Katowicach o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział. Nowe udziały  zostały objęte przez Emitenta, za łączną 

kwotę 250.000,00 zł i zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Jednocześnie na podstawie umów kupna-

sprzedaży zawartych w dniu 21 czerwca 2012 r. Emitent nabył 115 istniejących udziałów od 4 dotychczasowych 

wspólników spółki neronIT sp. z o.o. za łączną kwotę 250.000,00 zł. 

 

W przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego neronIT sp. z o.o. (w wyniku objęcia nowych udziałów) 

oraz nabycia istniejących udziałów za łączną kwotę 500.000,00 zł spółka SARE S.A. posiadać będzie 231 udziałów 

stanowiących 33,43% w podwyższonym kapitale zakładowym spółki neronIT sp. o.o. W wyniku powyższego zwiększeniu 

ulegnie liczba podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej SARE S.A. 

 

Spółka neronIT sp. z o.o. zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla przedsiębiorstw z wykorzystaniem technologii 

internetowej. Do pracy z programami przygotowanymi przez Spółkę, wystarcza wyłącznie przeglądarka internetowa. 

Wszystkie produkty powstają w oparciu o obiektowe, skryptowe języki programowania przeznaczone do generowania 

aplikacji internetowych. Spółka tworzy oprogramowania, ale prowadzi także działalności z zakresu konsultingu, w 

związku z czym może kompleksowo prowadzić swoich klientów w zakresie prowadzanie biznesu z wykorzystaniem 

Internetu. 

 

Zarząd Spółki SARE S.A., pomimo nie spełnienia kryteriów ilościowych istotnej umowy odnoszących się do wartości 

kapitałów własnych, wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym oraz wartości 

skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały obrotowe, podjął decyzję o publikacji 

informacji o zawarciu powyższych umów ze względu spodziewany istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe 

Grupy Kapitałowej SARE S.A. w przyszłości. Wyniki finansowe neronIT sp. z o.o. podlegać będą konsolidacji metodą 

praw własności z wynikami Grupy Kapitałowej SARE S.A. Ponadto, zawarcie powyższych umów wpisuje się w  strategię 

rozwoju SARE S.A., opisaną w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 14 marca 2011 r. – budowa i rozwój Grupy 

Kapitałowej SARE S.A. 
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Podstawa prawna: 
 
§3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt c) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 
 
 
Osoby reprezentujące spółkę: 

Tomasz Pruszczyński - Prezes Zarządu 

 


