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Tytuł:     Zawiązanie spółki zależnej mail-media sp. z o.o. 
  
 
Treśd raportu: 

 
Zarząd SARE SA informuje, iż w dniu 30 marca 2011 r. Emitent zawiązał podmiot zależny mail-media sp. z o.o., 
na mocy aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Rybniku, przy ul. Zamkowej nr 6/1  przed 
notariuszem Adamem Grzybczykiem (Repertorium A nr 1806/2011). Zgodnie z treścią aktu zawiązania 
przedmiotowej spółki kapitał zakładowy mail-media sp. z o.o. wynosi 50.000,00 zł, który został w całości 
opłacony przez Emitenta. W związku z powyższym Emitent objął wszystkie 1000 udziałów nowozawiązanej 
spółki zależnej, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, które stanowią 100,00% kapitału zakładowego oraz 
100,00% głosów na Zgromadzeniu Wspólników mail-media sp. z o.o. 

  
Następnie Emitent przeniesie usługi  świadczone do tej pory w ramach działu mail-media do spółki zależnej 
mail-media sp. z o.o., co wiązad się będzie z nabyciem składników majątku Emitenta przez spółkę zależną mail-
media sp. z o.o. oraz przeniesieniem na zasadzie porozumienia przedsiębiorstw umów z pracownikami, dzięki 
czemu zachowana zostanie ciągłośd umów z kadrą pracowniczą.  
Finalizacja powyższych działao planowana jest do dnia 30 czerwca 2011 r. Zarząd SARE SA dołoży wszelkich 
starao, by działania te zostały zakooczone w najwcześniejszym możliwym terminie. 

 
Usługa mail-media oparta jest na planowaniu oraz przeprowadzaniu kampanii reklamowych w Internecie 
nakierowanych na precyzyjnie zdefiniowanych odbiorców w oparciu o własne bądź też zewnętrzne bazy 
danych. 

 
Zawiązanie spółki zależnej mail-media sp. z o.o. jest zgodne z przedstawioną w Dokumencie Informacyjnym 
SARE SA strategią Grupy Kapitałowej SARE SA oraz stanowi kolejny  krok w celu dalszego rozwoju usługi mail-
media dotychczas funkcjonującej w ramach przedsiębiorstwa Emitenta. 
W opinii Zarządu Emitenta dalszy rozwój usługi kampanii reklamowych w Internecie powinien pozytywnie 
wpłynąd na działalnośd Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez wzrost wartości przychodów i poszerzenie grupy 
odbiorców usług. 

 
Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu “Informacje bieżące i okresowe 
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” 
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