
 
 

 

Raport bieżący ESPI  

 

Spółka:    SARE SA 

Numer:    40/2017 

Data:    11-12-2017 

Godzina:   12:48 

 

Tytuł:  Podjęcie uchwał połączeniowych przez zgromadzenie wspólników spółek zależnych   

Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego  

nr 35/2017 z dnia 4 września 2017 r. oraz nr 39/2017 z dnia 31 października 2017 r. informuje, iż w 

dniu dzisiejszym tj. 11.12.2017 r. zgromadzenia wspólników spółki Salelifter sp. z o.o. oraz spółki 

Teletarget sp. z o.o. podjęły uchwały w sprawie: połączenia spółek: Teletarget Sp. z o.o. z siedzibą w 

Rybniku (Spółka Przejmowana) oraz Salelifter Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (Spółka Przejmująca). 

Zgodnie z treścią podjętych uchwał: 

„Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie spółki 

Teletarget spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy ul. Raciborska 35A, 44-

200 Rybnik, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000489141, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

(Spółka Przejmowana) ze spółką Salelifter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Rybniku przy ul. Raciborska 35A, 44-200 Rybnik, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr 0000472712, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmująca) tj. poprzez przeniesienie całego 

majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach ustalonych w Planie połączenia, 

który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 31 października 2017 r. został 

udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem www.teletarget.pl oraz Spółki 

Przejmującej pod adresem www.salelifter.pl/www.salelifter.com (Plan Połączenia) i który określa 

warunki połączenia, a to: 

a. Połączenie następuje z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 

50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty: 56.150,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 6.150,00 zł (słownie: sześć 

tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 123 (słownie: sto dwadzieścia trzy) 

nowych równych i niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości normalnej 50,00  zł 

(słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy (Udziały połączeniowe);,  

b. Udziały połączeniowe otrzymują wspólnicy Spółki Przejmowanej w liczbie wyliczonej 

zgodnie ze wskazanym w Planie Połączenia parytetem wymiany, który wynosi 1 : 0,00771 

udziału Spółki Przejmującej, co oznacza, że za 16.000 udziałów Spółki Przejmowanej 

Wspólnik otrzyma 123  udziały w Spółce Przejmującej, 

c. Wyliczona kwota dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych wynosi 2.714,00 zł, 

d. Udziały połączeniowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od 

pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu 

Spółek, 

e. Obecni wspólnicy spółki Salelifter sp. z o.o. zrzekają się prawa pierwszeństwa w nabyciu 

udziałów, o których mowa w pkt a) powyżej. 



 
 

 

Ponadto wspólnicy uchwalili, iż przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą 

nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego dla Salelifter sp. z o.o. z siedziba w Rybniku (Dzień Połączenia).  

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Przejmowanej zaakceptowało treść umowy spółki 

Salelifter sp. z o.o. 

 

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