
 
 
 
 
 

 

 

Raport bieżący 

Spółka:    SARE SA 
Numer:    26/2013 
Data:    31-10-2013  
Typy rynków:   NewConnect – Rynek Akcji GPW 
 
Tytuł:  Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży udziałów 
 

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

października 2013r., pomiędzy Emitentem oraz spółką OS3 GROUP S.A. została zawarta umowa 

sprzedaży udziałów, na mocy której spółka OS3 GROUP S.A. nabyła za łączną kwotę 500.000,00 zł 

(pięćset tysięcy złotych) 200 (dwieście) udziałów w spółce mail-media sp. z o.o. (spółka zależna od 

Emitenta), co stanowi łącznie 20% (dwadzieścia procent) wszystkich udziałów spółki mail-media sp. z 

o.o.  

Ponadto, również w dniu 31 października 2013 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników spółki mail-media sp. z o.o., na którym podjęta została uchwała w przedmiocie 

podwyższenia kapitału zakładowego spółki mail-media sp. z o.o. o kwotę 9.750,00 zł (dziewięć tysięcy 

siedemset pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 195 (stu dziewięćdziesięciu pięciu) udziałów o 

wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 

9.750,00 zł (dziewięciu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu złotych). Nowoutworzone udziały zostały w 

całości przekazane do objęcia przez spółkę OS3 GROUP S.A. za łączną kwotę 325.000,00 zł (trzysta 

dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z czego kwota 9.750,00 (dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt 

złotych) stanowić będzie kapitał zakładowy, a 315.250,00 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście 

pięćdziesiąt złotych), jako agio, zostanie skierowane na kapitał zapasowy spółki mail-media sp. z o.o. 

Wyżej opisane działania są wynikiem zawartej w dniu 31 października 2013 r. pomiędzy Emitentem, 

spółką zależną od Emitenta mail-media sp. z o.o., Jarosławem Nowakiem (udziałowcem mail-media 

sp. z o.o.) oraz spółką OS3 GROUP S.A. o. umowy inwestycyjnej. 

Na mocy zawartej umowy inwestycyjnej spółka OS3 GROUP S.A. zobowiązała się do realizacji na rzecz 

spółki mail-media sp. z o.o. określonych działań, polegających na pozyskiwaniu klientów na rzecz 

spółki mail-media sp. z o.o., które to działania mają skutkować zwiększeniem się, do końca roku 2014, 

przychodów netto spółki mail-media sp. z o.o. o kwotę 6.000.000,00 zł (sześciu milionów złotych). 

W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie ww. umowy inwestycyjnej powinno bardzo korzystnie wpłynąć 

na dalszy rozwój spółki mail-media sp. z o.o., a tym samym przełożyć się na skonsolidowane wyniki 

całej 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" 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Tomasz Pruszczyński - Prezes Zarządu 

 


