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PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE S.A. 

 
 

 

Szanowni Państwo,   

 

Nadszedł czas na podsumowanie działań wszystkich spółek Grupy Kapitałowej. 

Pragniemy przedstawić Państwu raport Grupy Kapitałowej SARE  S.A. za III kwartał 

2012 roku. 

Z końcem czerwca do spółek SARE S.A., INIS Sp. z o.o., mail-media Sp. z o.o. 

dołączyła neronIT Sp. z o.o. W związku z czym, w aktualnym raporcie za III kwartał br. 

podsumowujemy wyniki oraz przedstawiamy aktywność w tym okresie wszystkich 

czterech spółek tworzących Grupę Kapitałową. Pomimo okresu wakacyjnego był to dla 

nas czas wytężonej pracy, realizacji dotychczasowych założeń i planowania działań na 

drugie półrocze 2012 roku. Dodatkowo prezentujemy Państwu nową spółkę Mobiquest 

Sp. z o.o., która weszła do Grupy już czwartym kwartale, w związku z czym jej 

aktywność przedstawimy w kolejnym raporcie. 

 

              Poniżej prezentujemy jednostkowe oraz skonsolidowane wyniki Grupy za III kwartał 2012 roku. W imieniu 

własnym i kadry zarządzającej spółek Grupy Kapitałowej SARE S.A. zapraszam do zapoznania się z treścią raportu.  

 

Z poważaniem, 

 

Tomasz Pruszczyński 

Prezes Zarządu SARE S.A.
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1 STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ SARE S.A. 

W skład grupy kapitałowej SARE S.A. wchodzą spółki technologiczne dostarczające systemy informatyczne do masowej 

komunikacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej i telefonii komórkowej, badania rynku z wykorzystaniem nowych 

kanałów komunikacji: mobile i online oraz oprogramowania dla firm z wykorzystaniem technologii informatycznej. 

Oferując komplementarne usługi w obszarze dostarczania wiadomości e-mail i SMS, planowania kampanii 

e-mailingowych oraz udostępniania narzędzi analitycznych Grupa SARE S.A. osiągnęła pozycję lidera na polskim rynku 

e-mail marketingu. 

Poszczególne spółki dedykowane są świadczeniu następujących usług: 
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SARE S.A. oferuje zaawansowane narzędzie do e-mail marketingu, które wspomaga wysyłki newsletterów, mailingów 

oraz wiadomości SMS, a także zarządza bazami adresowymi i prezentuje szczegółowe raporty z poszczególnych kampanii.         

Z systemu SARE korzystają największe polskie i międzynarodowe firmy. 

mail- media Sp. z o.o. - pierwszy mailingowy dom mediowy. Spółka mail-media Sp. z o.o. specjalizuje się w planowaniu 

i zakupie kampanii reklamowych w  Internecie. Agencja specjalizuje się w realizacji kampanii efektywnościowych 

w modelach CPL, CPO, CPS oraz CPC. Zapewnia całościową obsługę i doradztwo w przygotowaniu strategii 

marketingowej, obecności klientów w Internecie, wsparcie w przygotowaniu kreacji i form graficznych. Agencja posiada 

własną technologię do monitoringu i optymalizacji kampanii.  Główną przewagą konkurencyjną mail-media sp. z o.o. jest 

specjalizacja w kampaniach e-mailingowych na bazach zewnętrznych, w których agencja wykorzystuje technologię SARE. 

INIS Sp. z o.o. - pierwsza mailingowa sieć reklamowa. INIS to rozwiązanie dla reklamodawców oraz wydawców. Wydawcy 

mogą zmonetyzować swoje bazy adresowe poprzez realizowanie mailingów reklamowych, które dostępne są w koncie 

każdego klienta sieci. Reklamodawcy z kolei mogą dotrzeć do wybranej grupy odbiorców, na co pozwala sieć mailingowa, 

obejmująca swoim zasięgiem ponad 4 miliony adresów e-mail zebranych metodą double opt-in.  

Mobiquest Sp. z o.o. zajmuje się badaniami rynku z wykorzystaniem nowych kanałów komunikacji: mobile oraz online. 

Przedsięwzięcie zostało założone przez SARE S.A. oraz Dom Badawczy Maison dzięki którym łączy on kompetencje 

technologiczne z wiedzą i doświadczeniem badawczym. Spółka dołączyła do Grupy Kapitałowej już w IV kwartale 2012r.  

 

neronIT Sp. z o.o. – architekci rozwiązań internetowych dla biznesu. Spółka neronIT Sp. z o.o. zajmuje się tworzeniem 

oprogramowania dla przedsiębiorstw z wykorzystaniem technologii internetowej. Do pracy z programami 

przygotowanymi przez Spółkę, wystarcza wyłącznie przeglądarka internetowa. Wszystkie produkty powstają w oparciu 

o obiektowe, skryptowe języki programowania przeznaczone do generowania aplikacji internetowych. Spółka tworzy 

oprogramowania, ale prowadzi także działalności z zakresu konsultingu, w związku z czym może kompleksowo 

obsługiwać swoich klientów w zakresie prowadzania biznesu z wykorzystaniem Internetu. 
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2 STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% 

GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, NA DZIEŃ 12.11.2012R.  

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach na 

walnym zgromadzeniu SARE S.A. 

Tabela 1 Struktura akcjonariatu emitenta na dzień 12.11.2012r. 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

  

Tomasz Pruszczyński 694.152 694.152 31,33% 31,33%   

Damian Rutkowski 676.000 676.000 30,51% 30,51%   

Amalfrida Holdings Limited 294.827 294.827 13,31% 13,31%   

Vasto Investment s.a.r.l. 229.050 229.050 10,34% 10,34%   

Pozostali 321.471 321.471 14,51% 14,51%   

SUMA 2.215.500 2.215.500 100,00% 100,00%   

 

Źródło: Emitent 

 
 
 
Wykres 1 Struktura akcjonariatu na dzień 12.11.2012r. (w proc.). 

 

 
Źródło: Emitent 
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3 WYBRANI KLIENCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SARE S.A. 

 

SARE S.A. od siedmiu lat współpracuje z największymi i najbardziej wymagającymi klientami na rynku, co 

kwalifikuje Spółkę jako partnera biznesowego, który doskonale zna i rozumie potrzeby klientów. Poniżej prezentujemy 

wybranych Klientów Grupy Kapitałowej SARE S.A. 
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4 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SARE S.A. ZA OKRES OD 01.07.2012R. DO 30.09.2012R. 

 
 
Tabela 2 Wybrane pozycje jednostkowego bilansu SARE S.A. za III kwartał 2012 r. wraz z danymi  
porównywalnymi za analogiczny okres w 2011 roku (w tys. zł)  
 

Wyszczególnienie 
Dane na dzień 30.09.2012 r. 

(w tys. zł) 
Dane na dzień 30.09.2011 r. 

(w tys. zł) 
 

Kapitał własny 2.886 2.678  

Należności długoterminowe 8 8  

Należności krótkoterminowe 1.090 914  

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 702 761  

Zobowiązania długoterminowe 0 0  

Zobowiązania krótkoterminowe 275 301  

 
Źródło: Emitent 

 
 
Tabela 3 Wybrane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat SARE S.A. za III kwartał 2012 r. wraz z danymi 
 porównywalnymi za analogiczny okres w 2011 roku (w tys. zł)  
 

Wyszczególnienie 

Za okres  
od 01.07.2012 r. 
do 30.09.2012 r. 

(w tys. zł) 

Za okres  
od 01.07.2011 r. 
do 30.09.2011 r. 

(w tys. zł) 

Dane narastająco za 
okres od 01.01.2012 r. 

do 30.09.2012 r.  
(w tys. zł) 

 Dane narastająco za 
okres od 01.01.2011 r. 

do 30.09.2011 r. 
(w tys. zł) 

Przychody netto ze sprzedaży 1.026 1.227 3.243  4.117 

Amortyzacja 73 71 213  151 

Zysk/strata na sprzedaży -64 68 -59  905 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 31 127 104  953 

Zysk/strata brutto 34 133 132  968 

Zysk/strata netto 16 93 93  772 

 

Źródło: Emitent 
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5 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SARE S.A. ZA OKRES OD 01.07.2012R. DO 

30.09.2012R. 

 
 
Tabela 4 Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej SARE S.A. za III kwartał 2012 r. wraz z danymi  
porównywalnymi za analogiczny okres w 2011 roku (w tys. zł) 
 

Wyszczególnienie 

Dane na dzień  
30.09.2012 r. 

(w tys. zł) 
 skonsolidowane 

Dane na dzień  
30.09.2011 r. 

(w tys. zł) 
 skonsolidowane 

Kapitał własny 2.918 2.526 

Należności długoterminowe 8 8 

Należności krótkoterminowe 1.735 1.106 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 792 916 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 602 500 

 

Źródło: Emitent 

 
 
Tabela 5 Wybrane pozycje skonsolidowane rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej SARE S.A. za III kwartał 2012 r. wraz z danymi 
 porównywalnymi za analogiczny okres w 2011 roku (w tys. zł) 
 

Wyszczególnienie 

Za okres 
od 01.07.2012 r. 
do 30.09.2012 r. 

(w tys. zł) 
skonsolidowane 

Za okres 
od 01.07.2011 r. 
do 30.09.2011 r. 

(w tys. zł) 
skonsolidowane 

  

Dane narastająco za 
okres od 01.01.2012 r. 

do 30.09.2012 r. 
(w tys. zł) 

skonsolidowane 

Dane narastająco za 
okres od 01.01.2011 r. 

do 30.09.2011 r. 
(w tys. zł) 

skonsolidowane 

Przychody netto ze sprzedaży 1.917 1.792   5.147 5.146 

Amortyzacja 75 78   223 167 

Zysk/strata na sprzedaży 77 94   121 951 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 172 151   285 995 

Zysk/strata brutto 175 155   310 1.004 

Zysk/strata netto 90 107   221 776 

 

Źródło: Emitent 
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6 DODATKOWE DANE, JEŻELI ICH UWZGLĘDNIENIE W RAPORCIE KWARTALNYM JEST KONIECZNE DLA 
PRZEDSTAWIENIA AKTUALNEJ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA W SPOSÓB RZETELNY I 
KOMPLETNY  

 

W opinii Zarządu Spółki rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki 

oraz Grupy Kapitałowej nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych. 
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7 KOMENTARZ ZARZĄDU SARE S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE 

WYNIKI FINANSOWE W III KWARTALE 2012R.  

 

W III kwartale 2012r. przychody netto ze sprzedaży Grupy wyniosły 1.917 tys. zł, co oznacza wzrost o 7% 

w stosunku do III kwartału 2011 roku. Narastające przychody netto ze sprzedaży w III kwartale wyniosły 5.147 tys. zł. 

Wynik ten kształtuje się na poziomie roku poprzedniego.  

W III kwartale 2012r. Grupa Kapitałowa SARE S.A. odnotowała zysk netto na poziomie 90 tys. zł. Jest to wynik 

porównywalny do analogicznego okresu roku poprzedniego, który ukształtował się na poziomie 107 tys. zł. Od początku 

2012 roku Grupa Kapitałowa SARE S.A. osiągnęła narastająco skonsolidowany zysk netto  w wysokości 221 tys. zł, co 

oznacza spadek o 71% w stosunku do tego samego okresu 2011 roku.  

Na dzień 30.09.2012 roku skonsolidowane kapitały własne Grupy Kapitałowej SARE S.A. ukształtowały się na 

poziomie 2.918 tys. zł i w porównaniu do analogicznego dnia 2011 roku są one wyższe o ponad 15%. Na wzrost kapitału 

własnego Grupy Kapitałowej wpływ miały osiągnięte wyniki finansowe osiągnięte od początku 2012r. 

SARE S.A. w trzecim kwartale 2012r. osiągnęła jednostkowy przychód netto ze sprzedaży w wysokości 1.026 tys. zł, 

oznacza to spadek o 16% w stosunku do III kwartału 2011r., kiedy przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1.227 tys. zł. 

Narastająco od początku roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły 3.243 tys. zł, co oznacza spadek o 21% w stosunku 

do III kwartału 2011 roku. Spadek przychodów ze sprzedaży wynika w dużej mierze ze zmiany systemu rozliczeń 

barterów, polegającej na wspólnym rabatowaniu usług pomiędzy podmiotami powiązanymi tego typu rozliczeniami. 

Pomimo negatywnego efektu porównywalności wyników z rokiem poprzednim, takie podejście powoduje, że 

prezentowane przychody ze sprzedaży Spółki wierniej oddają rzeczywisty obraz prowadzonej działalności Emitenta. 

Ponadto, na ujemny wynik ze sprzedaży wpłynął znaczny wzrost kosztów wynagrodzeń, pozostałych usług obcych  

w  badanym okresie, a także koszt amortyzacji, który wynika z zakupów aktywów trwałych sfinansowanych częściowo 

dotacją.  

Zysk netto w III kwartale br. wyniósł 16 tys. zł, oznacza to spadek o 83% w stosunku do III kwartału 2011r. Na 

odnotowany wynik finansowy wpływ mają działania, które są aktualnie podejmowane w celu zwiększenia przychodów ze 

sprzedaży w kolejnych okresach. Są to między innymi koszty związane z działaniami na rynkach zagranicznych, inwestycja 

w zwiększenie zespołu sprzedażowego, przeszkolenie i wdrożenie nowych pracowników, zwiększenie kosztów marketingu 

w tym udział w targach i konferencjach. 

Trzeci kwartał 2012 roku zakończył się dla spółki zależnej INIS Sp. z o.o. zyskiem netto w wysokości 86 tys. zł, co 

daje narastająco od początku roku zysk netto na poziomie ponad 159 tys. zł. W trzecim kwartale br. spółka INIS Sp. z o.o. 

uzyskała przychód w wysokości 440 tys. zł., co oznacza wzrost o 186% w stosunku do III kwartału 2011 roku, kiedy to 

przychód spółki wyniósł 154 tys. zł. Dynamiczny przyrost wyników finansowych spółki zależnej został uzyskany dzięki 

stałemu przyrostowi użytkowników kont płatnych oraz wprowadzeniu do oferty usług komplementarnych. Nawiązanie 
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współpracy z kilkoma nowymi wydawcami i właścicielami baz mailingowych zaowocowało przeprowadzeniem kilkunastu 

kampanii reklamowych, których realizacja wcześniej nie była możliwa. 

mail-media Sp. z o.o. w III kwartale 2012r. odnotowała  przychód netto ze sprzedaży w wysokości 781 tys. zł. 

W omawianym okresie Spółka odnotowała zysk w wysokości blisko 44 tys. zł., dzięki czemu odrobiła stratę z okresów 

wcześniejszych obecnego roku obrotowego i od początku stycznia do końca września 2012 roku uzyskała dodani wynik 

netto na poziomie prawie 7 tys. zł. 

Na wynik finansowy Grupy Kapitałowej w III kwartale wpłynęła inwestycja związana z zakupem w czerwcu 

2012r. udziałów w spółce neronIT Sp. z o.o. Po konsolidacji ich wyników finansowych metodą praw własności zysk netto 

Grupy Kapitałowej został zaniżony o 38 tys. złotych. 



 

 

 
       

 

 13                                                                                                                                                               

 

 

 
8 INFOMACJE ZARZĄDU SARE S.A. NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT 

PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁANIA 
NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ W III KWARTALE 
2012R.  

 

Trzeci kwartał 2012 roku dla SARE S.A. był okresem intensywnych działań związanych z rozwojem Spółki, a także 

promowania nowych rozwiązań systemu jak i oferty całej Grupy Kapitałowej. 

W analizowanym okresie eksperci SARE uczestniczyli w wielu konferencjach i eventach. Spółka była partnerem 

konferencji „Technologie mobilne dla przedsiębiorstw” oraz „Ecommerce Standard 2012” podczas, których prelegent 

SARE S.A. przedstawił możliwości integracji e-mail z mobile marketingiem oraz przeprowadzania kampanii SMS, dzięki 

systemowi SARE. Dodatkowo 31 sierpnia br. SARE S.A. uczestniczyło w NewConnect Convention Catalyst Bond Congress 

2012, które z okazji pięciolecia rynku NewConnect było organizowane w Warszawie przy Giełdzie Papierów 

Wartościowych. 

W III kwartale 2012 r. SARE S.A. było aktywne także w branży e-marketingowej. Artykuły merytoryczne oraz 

wypowiedzi eksperckie Emitenta można było przeczytać w magazynach branżowych, tj. Online Marketing Polska, w 

którym opisywaliśmy funkcjonalności SARE, m.in. testy A/B/X. Ponadto, w raporcie Interaktywnie.com eksperci SARE S.A. 

oraz INIS Sp. z o.o., wypowiadali się na temat prognoz branży, a także prawidłowych działań e-mail marketingowych. 

W „Raporcie eCommerce 2012” SARE S.A. przedstawiło „Raport odczytu poczty e-mailowej” wraz z zapowiedzią raportu 

z 9. Badania wykorzystania poczty elektronicznej. 

We wrześniu br. Spółka przeprowadziła dziewiątą edycję badania wykorzystania poczty elektronicznej. Badanie to 

ma na celu poznanie preferencji dotyczących komunikacji e-mailingowej oraz ukazanie zmian, które wpływają na rozwój 

e-mail marketingu. Tegoroczne badanie swoim patronatem objęły Interactive Advertising Bureau Polska, Mediarun.pl, 

Internet Standard, Nowoczesna Firma, Bankier.pl, Radio PIN, Warsaw Business Journal Group oraz BRIEF. Szczegółowe 

wyniki badania wykorzystania poczty elektronicznej, w których wzięło udział 1500 respondentów zostaną opublikowane 

w połowie listopada 2012 r. na stronie internetowej  Emitenta. 

W III kwartale 2012 roku, Spółka rozpoczęła darmowe szkolenia online, których celem jest edukowanie Klientów 

i Użytkowników z e-mail marketingu, w szczególności z systemu SARE oraz przeprowadzania kampanii SMS. Szkolenia 

zostaną uzupełnione o dodatkowe tematy, dzięki którym specjaliści SARE S.A. będą mogli szeroko edukować w temacie 

działań e-mailingowych. W analizowanym okresie Emitent uruchomił także sprzedaż online ze strony internetowej 

sare.pl.  

W minionym kwartale Spółka stworzyła także nową funkcjonalność w module ankiet. Ankieta z poziomu maila to 

funkcjonalność, którą wykorzystała firma Sage, w konkursie wiedzy na temat nowego systemu dla swoich pracowników 

i dystrybutorów.  
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Wszystkie działania związane z rozwojem usług SARE S.A. przyczyniły się także do poszerzenia portfolio Klientów 

o nowe firmy takie jak m.in. Polpharma, Oriflame Indie a także morel.net. 

W III kwartale 2012 r. został podany komunikat o zmianie w zarządzie Spółki. Nowym członkiem zarządu został 

Dariusz Piekarski, Dyrektor Zarządzających SARE S.A., natomiast Damian Rutkowski dotychczasowy wiceprezes został 

prokurentem SARE S.A. 

W raportowanym okresie Zarząd spółki zależnej INIS Sp. z o.o. realizował założoną strategię rozwoju systemu 

mailingowego do prowadzenia zleconych kampanii reklamowych celem ustabilizowania pozycji  pierwszej w Polsce 

mailingowej sieci reklamowej. Prowadzono prace nad oprogramowaniem i wdrożeniem własnego systemu 

trackingowego, śledzącego wszystkie akcje użytkownika po otrzymaniu mailingu reklamowego. Rozwijano także system 

pod kątem łatwości użytkowania przez wydawców. W chwil obecnej trwają przygotowania do wdrożenia systemu 

trackingowego, z którym Zarząd spółki zależnej wiąże duże oczekiwania na nowe, efektywne kampanie reklamowe. 

W obszarze rozwoju oferty przedsiębiorstwo przygotowuje się do zatrudnienia nowych pracowników celem usprawnienia 

coraz większej ilości zapytań o kampanie reklamowe. Prowadzone są także rozmowy z kilkoma nowymi wydawcami  

i negocjowane umowy o współpracy z reklamodawcami.  

Dla spółki mail-media Sp. z o.o III kwartał br. był okresem rozwojowym zarówno pod względem sprzedaży, 

systemu jak i zmian w zespole spółki. Prowadzono prace nad nowymi kompetencjami, czego efektem jest możliwość 

przeprowadzania kampanii performance opartych o autorski system trackingowy. Trzeci kwartał dla mail-media 

Sp. z o.o. był także czasem poszerzania portfolio klientów o duże firmy z branży e-commerce. Plany i działania 

rozwojowe spowodowały, iż do zespołu dołączyła nowa osoba do działu sprzedaży. 

Spółka neronIT  Sp. z o.o. w trzecim kwartale br. pozyskała kilku nowych Klientów oraz przeprowadziła kilka 

wdrożeń. Do najważniejszych należą wdrożenia systemu eRozrys w firmie CDW Sp. z o.o., oraz analiza przedwrożeniowa 

dla Meble Krysiak. Ponadto spółka wdrożyła dwa portale u Klientów PoccoLocco oraz Vital. Do portfolio firmy także 

trafili nowi Klienci tacy jak Aquadrom, Iste Sp. z o.o., Conbelts S.A., Grass-Hopper Polska Sp. z o.o. oraz SAS Sp. z o.o. 

Przedstawiciele neronIT Sp. z o.o. prezentowali także swoją ofertę podczas NewConnect Convention Calatyst Bond 

Congress 2012 oraz podczas targów „Trendy i Innowacje 2012”. 

We wrześniu br. odbyło się szkolenie dla całej Grupy Kapitałowej SARE S.A. podczas, którego zostały 

zaprezentowane dotychczasowe działania podmiotów oraz plany rozwojowe wszystkich spółek Grupy. 

W październiku została powołana nowa spółka Mobiquest Sp. z o.o., która wykorzystuje kompetencje 

technologiczne SARE oraz wiedzę i doświadczenie badawcze Domu Badawczego Maison w przeprowadzaniu badań rynku 

z wykorzystaniem nowych technologii.  Pełny opis nowej spółki zostanie  zaprezentowany w raporcie kwartalnym za IV 

kwartał 2012 roku. 
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9 STANOWISKO ZARZĄDU SARE S.A. ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ NA 

DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM 

 
Zarząd spółki SARE S.A. informuje, iż do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego nie publikowano 

prognoz wyników finansowych na dany rok obrotowy. 
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10 WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU 
OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM 

 

Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wskazano w pkt 1 niniejszego raportu kwartalnego.  
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11 W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITALOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ 

 

Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej SARE S.A. i sporządza skonsolidowane sprawozdania 

finansowe. 


