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Tytuł: Odmowa rejestracji zmian Statutu Emitenta 

Zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim („Rozporządzenie”), a także w nawiązaniu do raportów ESPI nr 42/2018 z dnia 

03.07.2018 r. oraz 43/2018 z dnia 23.07.2018 r., Zarząd SARE S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent", 

„Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego 

w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS („Sąd”), w przedmiocie oddalenia wniosku o rejestrację zmian 

Statutu Emitenta, wynikających z uchwały nr 206 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2018 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji 

serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 

Przyczyną odmowy rejestracji zmian Statutu w powyższym zakresie było uznanie przez Sąd wniosku za 

bezzasadny z uwagi na fakt, że sprawa ta była już przez Sąd rozpatrywana (pod sygn. Akt GL. X Ns Rej. 

KRS 005156/18/492) i wówczas wniosek został prawomocnie oddalony. Wniosek Emitenta został 

oddalony z uwagi na braki formalne w dokumentacji, o czym Spółka informowała w raporcie ESPI nr 

43/2018 z dnia 23.07.2018 r. Uzupełnioną dokumentację złożono ponownie do akt rejestrowych, jednak 

po raz kolejny oddalono wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców, powołując się na treść 

art. 431 § 5 k.s.h., pomimo faktu, iż Spółka dotrzymała terminu opisanego w art. 431 § 4 k.s.h. 

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta dokona zwrotu wkładów niepieniężnych osobom, które objęły 

akcje, w terminie określonym w art. 431 § 5 k.s.h.  

Ponadto, Zarząd Emitenta zamierza dokonać wraz ze swoimi doradcami prawnymi analizy całej sytuacji 

pod kątem proceduralnym oraz ostatecznie wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia celem 

przeprowadzenia procedury związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisji akcji serii 

E, które następnie zostaną przeznaczone do objęcia przez p. Romana Grygierka. Powyższe wiąże się 

bowiem z uporządkowaniem struktury właścicielskiej w Grupie Kapitałowej SARE.  

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
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