
Zmiana przedmiotu działalności Spółki 

Raport bieżący nr 21/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku 

 

Nowy przedmiot działalności Spółki 

Zarząd BOA S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w związku z 

powziętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2012 r. 

uchwałami, o których Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 12/2012 z dnia 

29 czerwca 2012 roku oraz w związku z rejestracją istotnych zmian dotyczących 

Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, o których Emitent informował w raporcie 

bieżącym EBI nr 17/2012 z dnia 3 października 2012 r., nastąpiła zapowiadana przez 

Emitenta zmiana przedmiotu działalności Spółki. W związku z powyższym Zarząd 

Spółki przedstawia poniżej najważniejsze informacje dotyczące działalności Spółki. 

Zarząd Emitenta informuję, że zamierza świadczyć usługi z zakresu doradztwa 

strategicznego polegające m.in. na zorientowaniu na określenie optymalnej drogi 

rozwoju spośród możliwych wariantów i scenariuszy rynkowych, skierowanie na 

wzrost wartości firmy, analizy rynku, biznes plany, formułowanie możliwych i 

optymalnych struktur finansowania, jak również usługi z zakresu doradztwa 

finansowego obejmujące m.in.: organizację finansowania (project financing), 

koordynację i organizację emisji papierów dłużnych i plasowanie ich na rynku, 

pozyskanie finansowania pomostowego, restrukturyzacje kapitałowe i finansowe, 

strategie właścicielskie, poszukiwanie wartości i wycena firm (pricing). 

Ponadto, zgodnie z nowym przedmiotem działalności, Emitent będzie koncertował 

się również na świadczeniu usług doradczych związanych z restrukturyzacją 

procesów biznesowych poprzez świadczenie usług związanych z badaniem kondycji 

finansowej i operacyjnej, tworzeniem nowych strategii procesów operacyjnych firm 

lub przebudową dotychczasowych oraz wprowadzaniem procedur i zasad 

controllingu dla każdego obszaru działalności firmy. Świadczone przez Spółkę usługi 

z zakresu optymalizacji procesów biznesowych polegają m.in. na reorganizacji i 

optymalizacji ośrodków kosztowych, struktur organizacyjnych, złożonych procesów 

operacyjnych, optymalizacji podatkowej oraz  optymalizacja struktury bilansu i 

przepływów pieniężnych. 

W ramach realizowania nowego przedmiotu dzielności Zarząd Emitenta zamierza 

również pośredniczyć w zakresie transakcji typu M&A, współpracując przy tym z 

kancelariami prawnymi i finansowymi, doradzać i koordynować m.in.: sprzedaż firm 

inwestorom strategicznym lub finansowym (sell side), transakcje zakupu firm w 

Polsce i/lub zagranicą (buy side), fuzje i inkorporacje.  

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż wszelkie informacje dotyczące 

prowadzonej przez Spółkę BOA S.A. działalności znajdują się również na stronie 

internetowej pod adresem: www.boasa.pl 



 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane 

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

 


