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Nabycie udziałów w spółce Sarigato sp. z o.o. 

 

Zarząd Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż 

w dniu 19 grudnia 2013 roku Emitent oraz Certus Capital sp. z o. o. - Inwestycje - sp. k. 

(spółka zależna od Emitenta) zawarły z osobą fizyczną dwie umowy kupna-sprzedaży 

udziałów w spółce Sarigato sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie których nabyto 

łącznie 10 udziałów stanowiących 10,00% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na 

Zgromadzeniu Wspólników Sarigato sp. z o.o. za łączną cenę 125.000,00 zł. Zakup udziałów 

został sfinansowany ze środków własnych podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta. 

 

Przed dokonaniem ww. transakcji Emitent posiadał bezpośrednio 3 udziały stanowiące 

3,00% udziału w kapitale zakładowym oraz 3,00% udziału w głosach na Zgromadzeniu 

Wspólników Sarigato sp. z o.o. Po dokonaniu ww. transakcji podmioty z GK Emitenta 

posiadają bezpośrednio i pośrednio łącznie 13 udziałów stanowiących 13% udziału w kapitale 

zakładowym oraz 13% w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Sarigato sp. z o.o., z czego 9 

udziałów posiada Emitent, natomiast 4 udziały podmiot zależny, Certus Capital sp. z o.o. - 

Inwestycje - sp. k. 

 

Sarigato sp. z o.o. zajmuje się działaniami z zakresu e-mail marketingu, generowaniem i 

zarządzaniem bazami danych, a także tworzeniem kreacji reklamowych pod kampanie 

internetowe. 

 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu ww. umów z uwagi na 

spodziewany istotny pozytywny wpływ zawartych umów na sytuację gospodarczą, 

majątkową i finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej, a także z uwagi na perspektywy 

rozwoju Emitenta oraz Grupy Kapitałowej, ze względu na fakt realizacji celu strategicznego, 

tj. zwiększenie wartości kapitałów Grupy poprzez budowę portfela inwestycyjnego. Ponadto 

określona wartość zawartych umów przekracza 20,00% wartości kapitałów własnych 

Emitenta wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. 

 

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". 
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