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Tytuł:  Zgoda Walnego Zgromadzenia Sales Intelligence S.A., spółki zależnej od Emitenta, na 
przekształcenie jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

W nawiązaniu do raportu nr 08/2020 z dnia 14.04.2020 r. Zarząd Spółki Digitree Group S.A. („Emitent”) 

informuje, iż w dniu 29.05.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Sales 

Intelligence S.A. („Spółka Przekształcana”), której Emitent jest jedynym akcjonariuszem, podęło 

uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na przekształcenie tej spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

Decyzja o przekształceniu uzasadniona została 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.  

Zgodnie z planem przekształcenia, kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej nie ulega zmianie, tj. 

wynosi 5 184 800,00 zł (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych 00/100) 

i dzieli się na 103 696 (słownie: sto trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości 

nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. Dotychczas, wskazany powyżej kapitał 

zakładowy spółki, dzielił się na 10 369 600 (słownie: dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć 

tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela, co oznacza, że w zamian za posiadanych 100 akcji w 

Sales Intelligence S.A., Digitree Group S.A. otrzyma 1 udział w Sales Intelligence sp. z o.o. Walne 

Zgromadzenie Sales Intelligence S.A. nie przewidziało przyznania jakichkolwiek praw osobistych 

wspólnikowi w Spółce Przekształconej. 

Przekształcenie wpłynie pozytywnie na optymalizację kosztów funkcjonowania spółki zależnej od 

Emitenta. Spółka po przekształceniu będzie nadal funkcjonowała jako spółka kapitałowa zgodnie z 

przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz będzie prowadziła nadal pełną księgowość w oparciu o 

przepisy o rachunkowości. Zmiana formy prawnej nie wpłynie negatywnie na jej status prawny, jej  

postrzeganie na rynku oraz odpowiedzialność względem kontrahentów i potencjalnych wierzycieli.  

 

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

Osoby reprezentujące spółkę:  

Przemysław Marcol – Członek Zarządu,  

Wiktor Mazur – Członek Zarządu 


