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Treść raportu:
Zarząd QuarticOn S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 17 marca 2021 r. podjął decyzję o rozpoczęciu
działań, które będą zmierzać do umożliwienia przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki poprzez emisję nowych akcji. Środki przeznaczone z potencjalnej emisji Spółka zamierza
przeznaczyć na realizację strategii rozwoju, a przede wszystkim na ekspansję na rynkach Europy
Środkowo-Wschodniej, przystosowanie platformy do szerokiej dystrybucji w modelu
samoobsługowym dla mniejszych klientów w modelu SaaS (poza platformami e-commerce) oraz
przygotowanie Spółki do potencjalnych transakcji na rynku M&A.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, po udzieleniu niezbędnych zgód korporacyjnych, Spółka planuje
podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 25 000 zł w drodze emisji 250 000 akcji w ramach
utworzenia kapitału docelowego. Planowane podwyższenie kapitału to realizacja działań Spółki
podjętych w drugim półroczu 2020 roku, kiedy Spółka planowała emisję 150 tys. nowych akcji w
ramach kapitału docelowego (w związku z poszukiwaniem potencjalnych celów akwizycyjnych) oraz
135 tys. poprzez emisję nowych akcji w ramach emisji prywatnej. Ze względu jednak m.in. na sytuację
rynkową, przedłużające się rozmowy zarówno z inwestorami jak i podmiotami mogącymi być
potencjalnymi celami akwizycyjnymi, realizacja ww. zamierzeń w ubiegłym roku była utrudniona
wobec czego Spółka zamierza ponownie ubiegać się o uchwalenie kapitału docelowego, który pozwoli
na elastyczne zarządzanie nowymi emisjami.
Spółka już w ubiegłym roku zainicjowała wstępne rozpoznanie rynku Europy Środkowo-Wschodniej z
perspektywy potencjalnych celów inwestycyjnych, które mogłyby wzmocnić pozycję Spółki na tym
rynku lub/i poszerzyć ofertę Spółki o nowe, innowacyjne rozwiązania, a na dzień dzisiejszy, Zarząd
Spółki dostrzega taki potencjał w ok. 5-6 podmiotach z naszego regionu.
W najbliższym czasie Spółka planuje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a o dalszych,
istotnych działaniach i podejmowanych decyzjach w ramach opisanych powyżej obszarów Spółka
będzie informować na bieżąco w trybie właściwych raportów.

