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Zmiany w spółce zależnej Certus Capital sp. z o. o. - Inwestycje - sp. k. 

 

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

w dniu 20 marca 2014 r. odbyło się Zebranie Wspólników Certus Capital sp. z o. o. - 

Inwestycje - sp. k. ("Spółka Zależna"), które podjęło uchwały dotyczące: 

 

1) podwyższenia wkładu przez Emitenta jako komplementariusza wniesionego do Spółki 

Zależnej z kwoty 25.000,00 zł do kwoty 1.050.000,00 zł, tj. o kwotę 1.025.000,00 zł, która 

zostanie pokryta wkładem pieniężnym i niepieniężnym, przez wniesienie: 

a) wkładu gotówkowego w wysokości 536.468,40 zł, 

b) wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci posiadanych akcji i udziałów spółek publicznych 

i niepublicznych o wartości 488.531,60 zł, 

2) zmiany umowy Spółki Zależnej. 

 

Ponadto w dniu 20 marca 2014 r. nastąpiło zawarcie umowy pomiędzy Emitentem a Spółką 

Zależną mające na celu realizację przedmiotowych zamierzeń. Zarząd Emitenta informuje, iż 

opłacenie wkładu pieniężnego oraz wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) nastąpi w 

terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r. 

 

Powyższe zmiany wynikają z idei docelowego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Certus 

Capital S.A. w formie struktury holdingowej, przy czym Emitent skupi się na działalności 

inwestycyjnej oraz na kontroli i nadzorowaniu podmiotów z Grupy Kapitałowej. Opisane 

powyżej 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. 

 

Podstawa Prawna: 

3 ust. 1 w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 w zw. 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 Maślanka - Prezes Zarządu 

 Tomasz Puźniak - Wiceprezes Zarządu 


