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Zmiany w spółce zależnej Insider IR sp. z o.o. w związku z planami wydzielenia 

kompetencyjnego części działalności Emitenta 

 

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

w związku z planami wydzielenia kompetencyjnego dwóch z trzech głównych działalności 

Emitenta, tj. działalności w obszarze: (i) usług doradczych związanych z pozyskiwaniem 

kapitału dla przedsiębiorstw oraz (ii) usług doradczych, w tym pełnienia funkcji 

Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect, do spółki w 100% zależnej od Emitenta, 

Insider IR sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka Zależna"), w dniu 20 grudnia 2013 r. 

odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zależnej, które podjęło uchwały 

dotyczące: 

 

1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 

100.000,00 zł, tj. o kwotę 95.000,00 zł, poprzez utworzenie 1.900 nowych udziałów, o 

wartości nominalnej po 50,00 zł każdy. Nowoutworzone udziały zostały objęte przez: 

a) dotychczasowego wspólnika Certus Capital S.A., która objęła 1.500 udziałów, o łącznej 

wartości nominalnej 75.000,00 zł, pokrywając je wkładem pieniężnym, 

b) nowego wspólnika Krzysztofa Górkę, który objął 200 udziałów, o łącznej wartości 

nominalnej 10.000,00 zł, pokrywając je wkładem pieniężnym, 

c) nowego wspólnika Tomasza Puźniaka, który objął 200 udziałów, o łącznej wartości 

nominalnej 10.000,00 zł, pokrywając je wkładem pieniężnym, 

2) zmiany firmy Spółki Zależnej na Blue Oak Advisory spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, 

3) zmiany umowy Spółki Zależnej, 

4) odwołania z dniem 20 grudnia 2013 r. Pana Przemysława Weremczuka z funkcji Prezesa 

Zarządu Spółki Zależnej, 

5) powołania z dniem 20 grudnia 2013 r. Pana Krzysztofa Górkę na stanowisko Prezesa 

Zarządu Spółki Zależnej oraz Pana Jarosława Melchiora Gila na stanowisko Wiceprezesa 

Zarządu Spółki Zależnej. 

 

Powyższe zmiany są pochodną ustaleń głównych akcjonariuszy Emitenta oraz ideą 

docelowego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Certus Capital S.A. w formie struktury 

holdingowej, przy czym Emitent skupi się na działalności inwestycyjnej. Opisane powyżej 
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zmiany są zgodne ze strategią rozwoju Grupy, która została wskazana w rozdziale 4.12.2 

Dokumentu Informacyjnego Certus Capital S.A. z dnia 7 listopada 2013 r. O dalszym 

przebiegu procesu wydzielenia kompetencyjnego części działalności Certus Capital S.A., 

Zarząd Emitenta będzie informował w odrębnych raportach bieżących EBI. 

 

Ponadto, Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu życiorysy zawodowe Członków Zarządu 

Spółki Zależnej. 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 2a) Załącznika Nr 

3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

 Tomasz Maślanka - Prezes Zarządu 

 Tomasz Puźniak - Wiceprezes Zarządu 


