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Raport bieżący 
 
Spółka:    SARE SA 
Numer:    31/2012 
Data:    18-12-2012  
Typy rynków:   NewConnect – Rynek Akcji GPW 
 
Tytuł: Zawarcie umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") informuje o zawarciu w dniu 17 grudnia 2012 roku 

umowy nr UDA-POIG.06.01.00-24-020/12-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Umowa dotyczy 

dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 6.1 Paszport 

do eksportu. Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu polegającego na wdrożeniu 

Planu rozwoju eksportu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie SARE SPÓŁKA AKCYJNA”. Projekt ma na celu 

wdrożenie Programu Rozwoju Eksportu, które umożliwi realizację celu eksportowego SARE, jakim jest realizacja 

regularnej działalności eksportowej SARE na rekomendowanych rynkach zagranicznych, jak również promocja marki i 

wizerunku Firmy za granicą. 

 

Wartość całego projektu opiewa na kwotę 399.980,00 zł, w tym zgodnie z założeniami kwota dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 199.990,00 zł, co stanowi nie więcej niż 50.00% 

kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. 

 

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

wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej SARE S.A., ze względu na zwiększenie grupy odbiorców usług Spółki. 

Pomimo faktu, iż określona kwota otrzymanego dofinansowania 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, ze względu na fakt realizacji celu 

strategicznego, tj. ekspansji zagranicznej usług Emitenta, a ponadto stanowi ona ważny element przyjętej strategii 

rozwoju Spółki, o której Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 14 marca 2011 r. 

 
 
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: 
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