Raport bieżący nr: 21/2020
Temat: Gobarto S.A. – pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki
przejmującej ze spółkami zależnymi Tigra Trans spółka z o.o. oraz Tigra Trans spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
Termin: 21.10.2020 r.
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie
art. 504 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 5/2020
z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi od niego, niniejszym
po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki jako Spółki
Przejmującej ze spółkami zależnymi Tigra Trans spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie („TT sp. z o.o.”)
oraz Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie („TT Sp.k.”)
– dalej łącznie jako Spółki Przejmowane.
Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 Ksh, tj. przez
przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się
przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany
udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, bowiem Spółka Przejmująca jest
jedynym komandytariuszem w TT Sp.k. oraz jedynym wspólnikiem dysponującym 100% udziałów
w kapitale zakładowym TT sp. z o.o., będącej jednocześnie komplementariuszem TT Sp.k..
W wyniku połączenia Spółka, zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 Ksh, wstąpi z dniem połączenia
we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych (sukcesja uniwersalna).
Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym między łączącymi
się spółkami w dniu 29 czerwca 2020 roku i udostępnionym na stronie internetowej Spółki
www.gobarto.pl.
Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa
w art. 505 § 1 Ksh w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, w dni robocze, w godzinach
od 9:00 do 16:00, jak również na stronie internetowej Spółki www.gobarto.pl, począwszy od dnia
niniejszego zawiadomienia tj. od 21 października 2020 roku, przez okres co najmniej miesiąca przed
planowanym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przedmiotem którego będzie między
innymi podjęcie uchwały w sprawie połączenia.
Przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało na dzień 25 listopada 2020 roku,
o czym Emitent informował Raportem bieżącym nr 19/2020 z dnia 21 października 2020 roku. Projekt
uchwały w sprawie połączenia wraz z uzasadnieniem przekazany został Raportem bieżącym nr
20/2020 z dnia 21 października 2020 roku.

