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Opinia Zarządu eo Networks S.A. 
 

w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego, a także dopuszczalności i konieczności  pozbawienia akcjonariuszy w całości 

lub w części prawa poboru. 
 
 
Zważywszy że : 
 
eo Networks S.A. dołączyła do Grupy Technologicznej Euvic i w ramach tej grupy będzie 
podejmowała działania zmierzające do wzrostu i rozwoju oferowanych przez eo Networks S.A. 
usług, a tym samym wzrostu wartości akcji spółki oraz, 
 
Rada Nadzorcza eo Networks S.A. uchwaliła „Założenia inwestycyjne eo Networks S.A. na lata 
2022-2023”, które zostały opublikowane w raporcie bieżącym eo Networks S.A. nr 22/2021 z dnia 
15 grudnia 2021 r., które to założenia przewidują m.in. podejmowanie w tych latach  przez eo 
Networks S.A. działań zmierzających do : 
 

 pozyskania nowych podmiotów działających w obszarze infrastruktury IT i dokonania 
przez eo Networks S.A. akwizycji innych podmiotów na tym rynku, a także  

 konsolidacji wokół eo Networks S.A. istniejących aktywów Grupy z obszaru 
infrastruktury IT, w tym poprzez przejęcie udziałów w Euvic IT S.A., wraz z jej 
podmiotami zależnymi: Euvic Solutions S.A. oraz IT Challenge Sp. z o.o.,  

 wskazane powyżej akwizycje mogą zakładać, że dotychczasowi właściciele nabywanych 
podmiotów będą wymieniać swoje aktywa w tych podmiotach na akcje eo Networks S.A. 
m.in. w trybie wymiany udziałów, 

 
Zarząd eo Networks S.A. opiniuje, iż zasadnym będzie podjęcie działań umożliwiających Spółce 
sprawne podwyższanie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wówczas, gdy 
dojdzie do uzgodnienia szczegółów danej akwizycji  lub konsolidacji i tym samym przyspieszenia 
procedury przejęcia nowego podmiotu, jego integracji w strukturach Grupy Technologicznej 
Euvic oraz przyspieszenia rozwoju i wzrostu wartości samej eo Networks S.A. 
 
Jednocześnie Zarząd eo Networks S.A. opiniuje, iż w ramach powyżej opisanych działań, celowym 
będzie pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, przy czym powyższe 
działanie będzie odbywać się na wniosek Zarządu i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 
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