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Raport bieżący 
 
Spółka:    SARE S.A. 
Numer:    03/2013 
Data:    2013-01-14  
Typy rynków:   NewConnect – Rynek Akcji GPW 
 

Tytuł:  Korekta raportu bieżącego nr 2/2013 

 

Treść raportu:  
 

Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") dokonuje korekty treści raportu bieżącego 
nr 2/2013 w związku z oczywistą omyłką pisarską popełnioną w trzecim akapicie treści przedmiotowego 
raportu oraz w jego podstawie prawnej. 

Treść raportu przed korektą: 
Zawarcie istotnej umowy z C&A Online GmbH przez spółkę zależną Emitenta 
 
Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 10 stycznia 2013 r. do 
siedziby Spółki wpłynęła umowa o współpracy zawarta pomiędzy mail-media Sp. z o. o. (spółka w 100,00% 
zależna od Emitenta) a C&A Online GmbH. W ramach zawartej umowy dla sklepu internetowego C&A, maila 
media będzie odpowiedzialne za marketing performance na rynku polskim, planowanie i zakup kampanii 
online m.in. kampanii e-mailingowych, afiliacyjnych, SEM, rozbudowę bazy klientów C&A i innych działań 
związanych z marketingiem internetowym. O rozpoczęciu współpracy pomiędzy mail-media Sp. z o. o. a C&A 
Online GmbH, Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 28/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. 
 
Niniejsza umowa została zawarta na okres 1 roku. Wartość zawartej umowy wynosi ok. 2 mln złotych. 
Pozostałe warunki w/w umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Ponadto, 
Zarząd Emitenta nie wyklucza zawarcia kolejnych umów w ramach współpracy z C&A Online GmbH. 
 
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany 
istotny pozytywny wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową mail-media Sp. z 
o.o. oraz Grupy Kapitałowej SARE S.A. Pomimo faktu, iż określona wartość zawartej umowy wynosi mniej niż 
20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu 
finansowym oraz mniej niż 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech 
kwartałów obrotowych, umowa ta została uznana za istotną z uwagi na jej spodziewany pozytywny wpływ na 
perspektywy rozwoju Emitenta. Ponadto, zawarcie przedmiotowej umowy jest znaczącym elementem w 
realizacji strategii rozwoju spółki, a także całej Grupy Kapitałowej SARE S.A. opisanej w Dokumencie 
Informacyjnych z dnia 14 marca 2011 roku. 
 
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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Treść raportu po korekcie: 

Zawarcie istotnej umowy z C&A Online GmbH przez spółkę zależną Emitenta 
 
Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 10 stycznia 2013 r. do 
siedziby Spółki wpłynęła umowa o współpracy zawarta pomiędzy mail-media Sp. z o. o. (spółka w 100,00% 
zależna od Emitenta) a C&A Online GmbH. W ramach zawartej umowy dla sklepu internetowego C&A, maila 
media będzie odpowiedzialne za marketing performance na rynku polskim, planowanie i zakup kampanii 
online m.in. kampanii e-mailingowych, afiliacyjnych, SEM, rozbudowę bazy klientów C&A i innych działań 
związanych z marketingiem internetowym. O rozpoczęciu współpracy pomiędzy mail-media Sp. z o. o. a C&A 
Online GmbH, Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 28/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. 
 
Niniejsza umowa została zawarta na okres 1 roku. Wartość zawartej umowy wynosi ok. 2 mln złotych. 
Pozostałe warunki w/w umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Ponadto, 
Zarząd Emitenta nie wyklucza zawarcia kolejnych umów w ramach współpracy z C&A Online GmbH. 
 
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany 
istotny pozytywny wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową mail-media Sp. z 
o.o. oraz Grupy Kapitałowej SARE S.A. Ponadto, określona wartość świadczeń wynikających z przedmiotowego 
kontraktu przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym 
sprawozdaniu finansowym. Umowa ta została uznana za istotną również z uwagi na jej spodziewany pozytywny 
wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta. Wskazać należy, iż zawarcie przedmiotowej umowy jest znaczącym 
elementem w realizacji strategii rozwoju spółki, a także całej Grupy Kapitałowej SARE S.A. opisanej w 
Dokumencie Informacyjnych z dnia 14 marca 2011 roku. 
 
Podstawa prawna: 
 
§ 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect". 
 

 
Podstawa prawna: 
 

§ 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) 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 

 


