Raport bieżący nr: 5/2020
Temat: Gobarto S.A. – połączenie Emitenta ze spółkami zależnymi od niego
Termin: 25.05.2020 r.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenie MAR – przekazanie informacji poufnej
Działając na podstawie 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 (Dz. U. UE. L. 2014.173.1 z dnia
2014.06.12), Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o podjęciu decyzji
o rozpoczęciu postępowania prowadzącego do połączenia Emitenta z wchodzącymi w skład grupy
kapitałowej Emitenta, spółkami zależnymi od niego tj.: spółką Tigra Trans spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („TT Sp. k.”) oraz Tigra Trans spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („TT sp. z o.o.”) (łącznie „Spółki
Przejmowane”). Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek
Przejmowanych na Emitenta jako spółkę przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego
Emitenta, w związku z tym, że do Emitenta należą wszystkie udziały w kapitale zakładowym
TT sp. z o.o. oraz Emitent jako jedyny komandytariusz TT Sp. k. i jedyny wspólnik jej
komplementariusza – TT sp. z o.o., posiada 100% udziału kapitałowego w TT Sp. k., a także bez
wymiany udziałów TT sp. z o.o. na akcje spółki przejmującej oraz bez wydania wspólnikom TT Sp. k.
akcji w kapitale zakładowym spółki przejmującej, a także bez zmiany statutu spółki przejmującej
w związku z połączeniem.
Połączenie ma na celu zwiększenie przejrzystości i uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Gobarto,
a także obniżenie kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej Gobarto oraz kosztów funkcjonowania
służb wsparcia.
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zgodnie

z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz przepisami o przekazywaniu do publicznej
wiadomości informacji bieżących i okresowych.

