
 
 
 
 
 

 

 

Raport bieżący 

 

Spółka:  SARE SA 
Numer:  10/2013 
Data:   17-04-2013  
Typy rynków:  NewConnect – Rynek Akcji GPW 

 

Tytuł:  Zawarcie istotnej umowy intencyjnej ze współpracownikiem INIS Sp. z o.o. 

Treść raportu:  

Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2013 r. 

pomiędzy Emitentem, Panem Romanem Grygierek, będącym współpracownikiem INIS sp. z o.o. (spółka w 

100,00% zależna od Emitenta) oraz INIS sp. z o.o. zawarta została umowa intencyjna w przedmiocie przyznania 

dodatkowej premii za 2013 r., za 2014 r. oraz za 2015 r. w przypadku osiągnięcia ustalonych warunków. 

Zgodnie z treścią zawartej umowy intencyjnej, za 2013 rok Panu Romanowi Grygierek przysługiwać będzie 

premia, pod warunkiem kontynuacji współpracy Pana Romana Grygierek z INIS sp. z o.o. w terminie nie 

krótszym niż do dnia 31 stycznia 2014 r. oraz osiągnięcia w danym roku obrotowym przez INIS sp. z o.o. 

przychodów na poziomie nie niższym niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), w postaci możliwości 

nabycia od Emitenta 3,00% udziałów w spółce INIS sp. z o.o., tj. 75 udziałów. 

Ponadto, za 2014 rok, pod warunkiem kontynuacji współpracy Pana Romana Grygierek z INIS sp. z o.o. w 

terminie nie krótszym niż do dnia 31 stycznia 2015 r. oraz osiągnięcia w danym roku obrotowym przez INIS 

sp. z o.o. przychodów na poziomie nie niższym niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) 

przysługiwać będzie nabycie od Emitenta kolejnych 3,00% udziałów spółce INIS sp. z o.o., tj. 75 udziałów. 

Dodatkowo za 2015 rok, pod warunkiem kontynuacji współpracy Pana Romana Grygierek z INIS  sp. z o.o. w 

terminie nie krótszym niż do dnia 31 stycznia 2016 r. oraz osiągnięcia w danym roku obrotowym przez INIS 

sp. z o.o. przychodów na poziomie nie niższym niż 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych) i zysku 

netto w wysokości nie niższej niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) przysługiwać będzie nabycie 

od Emitenta kolejnych 4,00% udziałów spółce INIS sp. z o.o., tj. 100 udziałów. 

Należne udziały zostaną sprzedane w formie umowy kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy Panem Romanem 

Grygierek a Emitentem. Cena nabycia udziałów została objęta tajemnicą handlową. Pan Roman Grygierek nie 

będzie mógł również w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. dokonać jakiegokolwiek obciążenia posiadanych 

udziałów, ani też ich zbycia na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej. 



 
 
 
 
 

 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu w/w umowy z uwagi na spodziewany istotny 

wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową spółki INIS sp. z o.o. oraz całej Grupy Kapitałowej SARE 

S.A. 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 

 

 

 

 

  


