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Skróc ona nazwa emitenta
TARCZYŃSKI S.A.
Temat

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Tarczyński S.A. z Tarczyński Marketing sp. z o.o.
Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Tarczyński S.A. (dalej „Emitent”) działając na podstawie art. 504 § 1 KSH po raz drugi zawiadamia
akcjonariuszy o planowanym połączeniu ze spółką Tarczyński Marketing sp. z o.o. Treść zawiadomienia stanowi
załącznik do niniejszego raportu.
Plan połączenia wraz z załącznikami został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 45/2018
z dnia 26 października 2018 r. i udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta:
www.grupatarczynski.pl w zakładce: grupatarczynski.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-spolki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad przewidziano podjęcie uchwały o połączeniu
zwołane zostało na dzień 28 listopada 2018 r., o czym Zarząd Emitenta poinformował na swojej stronie
internetowej: www. grupatarczynski.pl w zakładce: grupatarczynski.pl/relacje-inwestorskie/#dokumenty-spolki
oraz raportem bieżącym nr 46/2018 z dnia 26 października 2018 r.
Połączenie, o którym mowa powyżej, tj. podmiotu prowadzącego działalność operacyjną (Emitenta) oraz
podmiotu prowadzącego działalność marketingową (Tarczyński Marketing sp. z o.o.) pozwoli na efektywniejsze
prowadzenie polityki marketingowej Grupy Tarczyński. Przewiduje się, że połączenie przyniesie korzyści
operacyjne i oszczędności finansowe, w tym oszczędności finansowe w obszarze administracyjnym i
organizacyjnym.
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