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Rozwiązanie, zawarcie lub cesja umów o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy 

 

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

związku z wpisaniem na listę Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect i rynku Catalyst 

spółki Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, spółki w 80,00% zależnej od 

Emitenta ("Spółka Zależna"), i jednoczesnym skreśleniem Emitenta z listy Autoryzowanych 

Doradców rynku NewConnect, w dniu 16 kwietnia 2014 r.: 

 

a) w zakresie emitentów, których papiery wartościowe są przedmiotem obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect - weszły w życie porozumienia w 

sprawie rozwiązania umów o świadczeniu usług Autoryzowanego Doradcy na rynku 

NewConnect pomiędzy Emitentem a dotychczasowymi klientami Spółki, dla których 

świadczone były usługi Autoryzowanego Doradcy. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w tym samym dniu weszły w życie nowe umowy o 

świadczeniu usług Autoryzowanego Doradcy zawarte pomiędzy Spółką Zależną a 

dotychczasowymi klientami Emitenta. 

 

b) w zakresie emitentów, których żadne papiery wartościowe nie są przedmiotem obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, lecz są obecnie lub będą w okresach 

późniejszych przedmiotem wniosku o pierwsze wprowadzenie do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect - weszły w życie umowy cesji praw i obowiązków 

wynikających z przedmiotowych umów zawartych z Emitentem (cedent) na Spółkę Zależną 

(cesjonariusz). 

 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, ze względu na wartość 

przedmiotów ww. umów, które przekraczają 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, 

wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. 

 

Ponadto, opisane powyżej zmiany są zgodne ze strategią rozwoju Grupy Kapitałowej 

Emitenta, która została wskazana w rozdziale 4.12.2 Dokumentu Informacyjnego Certus 

Capital S.A. z dnia 7 listopada 2013 r. Tym samym Zarząd Emitenta informuje o zakończeniu 

procesu wydzielenia kompetencyjnego części działalności Emitenta do Spółki Zależnej. 
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Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz § 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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