Raport bieżący ESPI nr 18/2021
Data sporządzenia: 2021-10-29
Temat: Decyzja Zarządu o podjęciu działań w kierunku możliwej emisji akcji
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd QuarticOn S.A. [“Spółka”] informuje, że w dniu 29 października 2021 r. podjął decyzję o
rozpoczęciu działań, które będą zmierzać do umożliwienia przeprowadzenia podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki poprzez emisję dwóch serii nowych akcji. Środki przeznaczone z potencjalnych
emisji Spółka zamierza przeznaczyć na:
•
•

Sfinansowanie nabycia udziałów w podmiocie z branży usług internetowych, o którym Spółka
informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 17/2021 w sprawie podpisania listu intencyjnego);
Pozyskanie finansowania od jednego z funduszy na rozpoczęcie realizacji projektu
współfinansowanego przez NCBR jak i na kapitał obrotowy dla nowego podmiotu po
sfinalizowaniu przejęcia ww. podmiotu.

W związku z planowaną realizacją projektu współfinansowanego przez NCBR Spółka planuje
podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nie mniej niż 100-150 tys. nowych akcji, natomiast
w związku z zawarciem ww. listu intencyjnego i pozostającymi w toku rozmowami dot. uzgodnienia
warunków potencjalnej transakcji nabycia udziałów polskiej spółki technologicznej z sektora usług dla
e-commerce (o której Spółka informowała w ww. raporcie bieżącym) łączna liczba akcji nowej emisji
obejmować będzie również dodatkową emisję akcji na potrzeby planowanego przejęcia, przy czym na
dzień publikacji niniejszego raportu w związku z trwającymi rozmowami Spółka nie jest w stanie
precyzyjnie określić wielkości tej emisji.
Wspomniane działania wpisują się w strategię rozwoju Spółki, zwiększając jej skalę działania oraz
istotnie polepszając konkurencyjność oferty. Natomiast rozpoczęcie prac nad nowym produktem
współfinansowanym ze środków unijnych, pozwoli Spółce przygotować nowatorskie, oparte na
algorytmach AI, rozwiązanie dla branży modowej.
W najbliższych dniach 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.
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