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Tytuł: Zawarcie istotnej umowy intencyjnej z Członkiem Zarządu Spółki

Treść raportu:
Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") informuje, iż na podstawie zgody wyrażonej przez
Radę Nadzorczą Emitenta, w dniu 27 września 2012 r. pomiędzy Spółką a Panem Dariuszem Piekarskim (Członek
Zarządu) zawarta została umowa intencyjna w przedmiocie przyznania Panu Piekarskiemu dodatkowej premii
w przypadku osiągnięcia ustalonych warunków opisanych tą umową. Umowa została zawarta na czas określony od dnia
jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2015 r.
Zgodnie z treścią zawartej umowy intencyjnej, pod warunkiem kontynuacji współpracy Pana Dariusza Piekarskiego z
Emitentem w terminie nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz osiągnięcia w danym roku obrotowym przez
Grupę Kapitałową SARE S.A. przychodów na poziomie co najmniej 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów
złotych) oraz skonsolidowanego zysku netto, w tym roku obrotowym, nie mniejszego niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy
miliony złotych), przy czym koszt premii dla Członków Zarządu zostanie wyłączony przy ustalaniu zysku, o którym mowa
powyżej, Pan Dariusz Piekarski będzie uprawniony do otrzymania jednorazowej premii w wysokości 2% łącznej liczby
akcji Spółki, wyemitowanych na dzień 31 grudnia tego roku, w którym spełniły się łącznie warunki opisane powyżej.
Premia, o której mowa powyżej zostanie przekazana w formie akcji nowej emisji Emitenta, wyemitowane w drodze
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz objęte po cenie równej wartości nominalnej, tj. 0,10 zł każda akcja. Pan
Dariusz Piekarski nie będzie mógł również przez okres sześciu miesięcy, licząc od dnia objęcia akcji wydawanych w
ramach premii, dokonać odpłatnego lub nieodpłatnego zbycia, darowizny czy jakiegokolwiek innego przeniesienia
prawa własności do przedmiotowych akcji.
W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron niniejszej umowy, w tym w szczególności okoliczności
natury formalno-prawnej takich jak: niezarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z
emisją akcji nowej serii, niedokonania dematerializacji akcji, nie zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji w
depozycie, nieustalenia przez Zarząd GPW notowania akcji w ASO na rynku NewConnect lub innych okoliczności
uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wyemitowanie akcji przeznaczonych do objęcia, premia zostanie
wypłacona w gotówce w wysokości stanowiącej 2% wartości średniego kursu wszystkich akcji Spółki, wyemitowanych
na dzień 31 grudnia tego roku, w którym spełniły się łącznie w/w warunki zawieszające przyznanie premii, obliczony za
okres ostatnich sześciu miesięcy, licząc wstecz od dnia powstania uprawnienia do otrzymania premii. Wypłata premii w
gotówce jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku, gdy realizacja premii w formie akcji Spółki stanie się niemożliwa na
skutek okoliczności opisanych powyżej.
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Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu w/w umowy z uwagi na spodziewany istotny wpływ
na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości, w wyniku prawdopodobnego osiągnięcia
wyznaczonych celów.
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

Copyright 2009 SARE. All rights reserved

|

www.sare.pl

|

02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 14/22
T: (22) 401 37 36 F: (22) 401 37 07
e-mail: biuro@sare.pl

|

Helpdesk:
0 801 66 SARE
0 801 66 7273

