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Tytuł:  Zgoda Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. na przekształcenie spółki zależnej w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 14.04.2020 r. Rada 

Nadzorcza Emitenta wyraziła, w trybie obiegowym, zgodę na przeprowadzenie procesu przekształcenia 

jednej ze spółek zależnych od Emitenta, tj. spółki Sales Intelligence S.A., w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Jednocześnie Rada Nadzorcza Digitree Group S.A. opowiedziała się za podjęciem 

przez Spółkę wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z uruchomieniem i 

przeprowadzeniem przedmiotowego procesu przekształcenia, wyrażając również zgodę na 

wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Sales Intelligence S.A. przez akcjonariusza, tj. 

Digitree Group S.A., polegającego na wyrażeniu zgody na przekształcenie spółki Sales Intelligence S.A. 

w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Zarząd Emitenta uzasadnia powyżej opisany proces przekształcenia zamiarem uproszczenia struktury 

kapitałowej Digitree Group S.A. (ujednolicenie formy prawnej spółek zależnych), standaryzacją zapisów 

obowiązujących w umowach/aktach założycielskich spółek zależnych (w szczególności w zakresie 

struktur nadzoru oraz zarządczych), a także poprawą efektywności związaną z optymalizacją pewnych 

kosztów ponoszonych przez spółki akcyjne.  

Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie prowadzi do zmiany 

zasad odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki, nie prowadzi również do istotnej zmiany 

sposobu zarządzania spółką oraz jej reprezentacji, a także sposobu podejmowania decyzji w spółce 

przez jej wspólników. Oba reżimy prawne zakładają natomiast zasadę ograniczonej osobistej 

odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki oraz zasadę większości przy podejmowaniu 

decyzji korporacyjnych. Wobec powyższego, proces przekształcenia nie wpłynie negatywnie na status 

prawny spółki, jej postrzeganie na rynku oraz odpowiedzialność względem kontrahentów i potencjalnych 

wierzycieli. Sales Intelligence S.A. po przekształceniu będzie funkcjonowała jako spółka kapitałowa 

zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz nadal będzie prowadziła pełną księgowość  

w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości.  
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