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Raport bieżący 
 
Spółka:    SARE SA 
Numer:    09/2012 
Data:    11-05-2012  
Typy rynków:   NewConnect – Rynek Akcji GPW 

Tytuł:  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Inis sp. z o.o. w 
Grupie Kapitałowej SARE SA 

Treść raportu:  

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 11 maja 2012 r. otrzymał 

postanowienie  Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie wpisu w 

dniu 30 marca 2012 r. do KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki Inis sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od 

Emitenta). 

 

Kapitał zakładowy spółki zależnej Inis sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) do kwoty 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez utworzenie 2.000 nowych 

udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy.  Nowe udziały zostały pokryte wkładem 

pieniężnym i w całości zostały objęte przez Emitenta. 

 

Obecnie kapitał zakładowy Inis sp. z o.o. dzieli się na 2.500 równych i niepodzielnych udziałów, o łącznej wartości 

nominalnej wynoszącej 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Spółka SARE SA jest jedynym 

wspólnikiem i posiada 100,00% udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo w głosach spółki Inis sp. z o.o. 

 

Zgodnie z opinią Zarządu Emitenta, podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Inis sp. z o.o związane jest z 

dalszym rozwojem spółki INIS sp. z o.o.i wpłynie pozytywnie na prowadzoną przez nią działalność gospodarczą, a także 

sytuację finansową Grupy Kapitałowej SARE SA. 

 
Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane 

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

 
Osoby reprezentujące spółkę: 

Tomasz Pruszczyński - Prezes Zarządu 

 


