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Raport bieżący 
 
Spółka:    SARE SA 
Numer:    23/2012 
Data:    05-10-2012  
Typy rynków:   NewConnect – Rynek Akcji GPW 
 
Tytuł:  Zawiązanie nowego podmiotu MobiQuest Sp. z o.o. 

Treść raportu:  

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 04 października 2012 r. na mocy 

Umowy spółki zawiązana została spółka pod firmą MobiQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Kapitał podstawowy 

nowego podmiotu wynosi 100.000,00 złotych, z czego Emitent objął 50,00% udziałów, na pokrycie których wniósł w 

formie gotówki 50.000,00 zł. Współwłaścicielem spółki MobiQuest Sp. z o.o. jest Dom Badawczy Maison Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, który objął 50,00% udziałów, wnosząc wkład pieniężny w formie gotówki w kwocie 50.000,00 zł. 

W skład Zarządu spółki MobiQuest Sp. z o.o. wszedł Pan Tomasz Pruszczyński jako Prezes Zarządu oraz Pan Aleksander 

Habrzyk jako Członek Zarządu. 

 

Mobiquest sp. z o.o. będzie zajmować się badaniami rynku z użyciem nowych technologii, tj. Internetu, telefonii 

komórkowej i innych. Innowacyjność produktu polegać ma na jego mobilności i szybkości sumowania wyników. W 

ramach usługi MobiQuest klienci będą w stanie przeprowadzić reprezentatywny sondaż na skalę ogólnopolską 

używając do tego tylko telefonu komórkowego. Oferta nowotworzonego podmiotu sprawi, że dostępność do 

obiektywnych opinii będzie na wyciągnięcie ręki. 

 

Zarząd SARE S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawiązaniu MobiQuest Sp. z o.o. z uwagi na zwiększenie liczby 

podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej SARE S.A., w przypadku gdy nastąpi rejestracja nowego podmiotu 

w sądzie rejestrowym, w wyniku czego spodziewany jest istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy w 

przyszłości. Wyniki finansowe MobiQuest Sp. z o.o. podlegać będą konsolidacji metodą proporcjonalną z wynikami 

Grupy Kapitałowej SARE S.A. Ponadto, zawiązanie nowej spółki 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. 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 

 


