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A rt. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IALBATROS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w nawiązaniu
do raportu bieżącego nr 83/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku, informuje o dalszych działaniach
związanych z upraszczaniem struktury grupy kapitałowej Emitenta ("Grupa Kapitałowa"), których
wyrazem jest uzgodnienie planu połączenia ("Plan Połączenia") pomiędzy spółkami zależnymi
Emitenta – Software Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmującą ("Spółka
Przejmująca") oraz Uveno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Uveno Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą
w Warszawie oraz Iptech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi ("Spółki
Przejmowane").
Połączenie nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę
Przejmującą, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) ("Połączenie"). W związku z Połączeniem
nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Połączenie nie wymaga
uzyskania zgód i zezwoleń, w tym nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi UOKIK.
Po Połączeniu Spółka Przejmująca zmieni firmę na Uveno Sp. z o.o.
Ekonomicznym celem Połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej i właścicielskiej
spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta i ma na celu wzmocnienie wydajności działań spółek z Grupy
Kapitałowej Emitenta poprzez uproszczenie przepływu dokumentów oraz wyeliminowanie
wzajemnych umów zawieranych w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta oraz zmniejszenie
kosztów działalności.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)
oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
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