
 

 

Raport bieżący ESPI nr 17/2021    

Data sporządzenia: 2021-10-04       

Temat: Informacja o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie możliwości nabycia przez Emitenta 

udziałów w innym podmiocie   

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  

Treść raportu: 

Zarząd QuarticOn S.A. [Spółka, Emitent, QuarticOn] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 4 października 

2021 r. podpisany został list intencyjny [tzw. term sheet] dotyczący możliwości ewentualnego przejęcia 

przez QuarticOn S.A. polskiej spółki technologicznej z sektora usług dla e-commerce [List intencyjny].  

List Intencyjny zawarty przez Emitenta z ww. podmiotem ma niewiążący charakter i wyraża intencję 

nabycia przez Emitenta 100% udziałów tego podmiotu po uzgodnieniu przez strony warunków 

potencjalnej transakcji. Intencją stron jest potencjalne przejęcie przez Emitenta ww. podmiotu poprzez 

ewentualną emisję przez QuarticOn nowych akcji skierowaną do obecnych udziałowców ww. 

podmiotu. List intencyjny przyznaje Emitentowi do końca listopada 2021 r. wyłączność negocjacyjną w 

zakresie uzgodnienia warunków potencjalnej transakcji.  

Wspomniana spółka technologiczna z sektora usług dla e-commerce oferuje zaawansowane 

rozwiązania customer data platform z marketing automation, umożliwiającą wielokanałową 

komunikację z klientami. Technologia tego podmiotu wykorzystywana jest przez uznanych klientów 

zarówno z sektora sklepów internetowych jak również z pozostałych branż wykorzystujących Internet, 

do sprzedaży swoich produktów i usług. 

W ocenie Zarządu Emitenta, potencjalne połączenie obydwu firm daje potencjał do osiągnięcia 

znaczącego efektu synergii sprzedażowej, produktowej oraz kosztowej, co istotnie może wpłynąć na 

przyszłe wyniki Emitenta. Przeprowadzone analizy rynkowe pozwalają oczekiwać, że ewentualna 

wspólna oferta QuarticOn i spółki przejmowanej stanowić będzie bardzo konkurencyjną propozycję 

produktową dla rynku e-commerce nie tylko w Polsce, ale także za granicą [QuarticOn generuje już 

dzisiaj ponad 30% sprzedaży zagranicznej]. Po ewentualnym połączeniu z ww. podmiotem, QuarticOn 

będzie oferował kompleksowe rozwiązania technologiczne wspierające wielokanałową sprzedaż, przy 

wykorzystaniu danych i sztucznej inteligencji. Dodatkowo QuarticOn będzie mógł zwiększyć potencjał 

sprzedażowy, dzięki wejściu ze swoją ofertą do klientów z innych branż niż sklepy internetowe. Efekt 

synergii może wystąpić również na poziomie organizacyjnym, dzięki połączeniu profesjonalnych 

zespołów deweloperskich i zarządzających, dzięki czemu Emitent osiągnie jeszcze większą zdolność do 

wprowadzania nowatorskich rozwiązań [m.in. w ramach projektu  tzw. „Stylista Modowy” 

współfinansowanego przez NCBR, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 16/2021], 

co w znaczący sposób pozwoli Spółce budować mocne przewagi konkurencyjne. 

Zawarcie Listu intencyjnego wpisuje się w działania realizowane przez Emitenta w ramach przeglądu 

opcji strategicznych o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 15/2021. 

O kolejnych istotnych etapach związanych z realizacją listu intencyjnego, w tym o ewentualnym 

zawarciu umowy inwestycyjnej Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.  
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