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Tytuł: Zawarcie umowy inwestycyjnej na inwestycję w neronIT sp. z o.o. 

Treść raportu:  

Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2013 r. zawarta 

została umowa inwestycyjna pomiędzy obecnymi wspólnikami neronIT sp. z o.o, w tym SARE S.A. oraz IT Systems and 

Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”). Na mocy przedmiotowej umowy Inwestor nabył od 

4 obecnych wspólników neronIT sp. z o.o. 90 udziałów, o wartości nominalnej 100,00zł każdy udział, za łączną kwotę 

195.369,30 zł. Po dokonaniu opisywanej transakcji Inwestor posiada 13,02% w kapitale zakładowym neronIT sp. z o.o. 

Ponadto, udział SARE S.A. w kapitale zakładowym neronIT sp. z o.o. nie ulega zmianie i wynosi 33,43%. 

 

Zgodnie z treścią zawartej umowy, Inwestor będzie miał możliwość dalszego nabycia udziałów neronIT sp. z o.o. od 

4 obecnych wspólników, pod warunkiem pozyskania przez Inwestora klientów na rzecz neronIT sp. z o.o., którym 

neronIT sp. z o.o. wystawi faktury VAT na kwoty określone w treści w/w umowy oraz podpisze ona umowy z klientami 

na ustalone w treści umowy kwoty. W przypadku realizacji dalszego nabycia udziałów przez Inwestora udział SARE S.A. 

w kapitale zakładowym neronIT sp. z o.o. nie ulegnie zmianie. 

 

Zarząd Spółki SARE S.A., pomimo nie spełnienia kryteriów ilościowych istotnej umowy odnoszących się do wartości 

kapitałów własnych, wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym oraz wartości 

skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały obrotowe, podjął decyzję o publikacji 

informacji o zawarciu powyższej umowy ze względu na jej istotny wpływ na perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej 

SARE S.A. oraz na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej SARE S.A. w przyszłości. Wyniki finansowe 

neronIT sp. z o.o. podlegają konsolidacji metodą praw własności z wynikami Grupy Kapitałowej SARE S.A. Ponadto, 

zawarcie powyższych umów wpisuje się w strategię rozwoju SARE S.A., opisaną w Dokumencie Informacyjnym Spółki 

z dnia 14 marca 2011 r. - budowa i rozwój Grupy Kapitałowej SARE S.A. 

 
Podstawa prawna: 
 
§3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt c) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 
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