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Tytuł: Informacja o zamiarze połączenia spółek zależnych od Emitenta.
Zarząd spółki Digitree Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 10.06.2020 r. podjął
uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia procesu połączenia spółek INIS sp. z o.o. oraz Cashback Services
sp. z o.o., w których Emitent jest jedynym wspólnikiem. Połączenie miałoby nastąpić poprzez
przeniesienie całego majątku spółki Cashback Services sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę INIS
sp. z o.o. (spółka przejmująca).
W celu przeprowadzenia rzeczonej procedury połączenia, Zarząd Digitree Group S.A. przewiduje:
1. przeprowadzenie analizy formy połączenia i oceny skutków finansowych tej transakcji, w
szczególności analizy korzyści, jakie przynieść może połączenie ww. spółek,
2. przygotowanie planu połączenia,
3. podjęcie czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procesu połączenia
zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz regulacjami wewnętrznymi i
wewnątrzkorporacyjnymi obowiązującymi w Grupie Kapitałowej Digitree Group.
Powyżej opisana decyzja Zarządu Emitenta znajduje uzasadnienie przede wszystkim w chęci
uproszczenia struktury kapitałowej Grupy Digitree Group oraz zwiększenia jej przejrzystości. Spółka
chce wykorzystać synergie integracyjne oraz wyeliminować zbędne, dublujące się procesy biznesowe
w Grupie. Połączenie dwóch spółek zależnych będzie skutkowało również uproszczeniem struktur
nadzoru, co usprawni zarządzanie Grupą Kapitałową oraz wpłynie pozytywnie na poprawę efektywności
poprzez redukcję dublujących się kosztów w ramach łączonych spółek, w szczególności kosztów
administracyjnych, organizacyjnych i zarządczych. W wyniku transakcji dojdzie do połączenia
kompetencji biznesowych łączących się podmiotów, co udoskonali transfer wiedzy specjalistycznej i
doświadczenia w ramach Grupy Kapitałowej.
Jednocześnie, powyższa decyzja Zarządu Spółki kończy rozpoczęty w dniu 09.08.2019 r. proces
pozyskania inwestora dla spółki Cashback Services sp. z o.o., o którym Emitent informował raportem
ESPI nr 40/2019 z dnia 09.08.2019 r.
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