
Raport bieżący 28/2022 - nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Inteco Business Solutions 
Spółka z o.o. 

 

1 | S t r o n a  
 

Raport bieżący 28/2022 
 
Tytuł: Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Inteco Business Solutions 
Spółka z o.o. 
 
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR 
 

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” („Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2022 roku 

doszło do zawarcia umowy, stosownie do treści której Spółka nabyła zorganizowaną część 

przedsiębiorstwa spółki Inteco Business Solutions Spółka z o.o. z siedzibą we Wronkach. 

 

Spółka (jako nabywca) posiada 100% udziałów w spółce Inteco Business Solutions Spółka z o.o. 

(to znaczny spółka, od której jest nabywana zorganizowana część przedsiębiorstwa, wchodzi w 

skład Grupy Kapitałowej „Amica”). 

 

Spółka Inteco Business Solutions Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą, której 

jednym z elementów jest działalność polegająca na świadczeniu usług związanych z obsługą 

Grupy Kapitałowej Amica - w zakresie wsparcia IT (zwaną dalej łącznie: „Wsparciem IT”), 

polegającą w szczególności na:  

 

1) usługach w zakresie bieżącego wsparcia IT dla użytkowników systemów 

informatycznych, 

2) usługach związanych z bieżącym wsparciem użytkowników w ich codziennej pracy 

z komputerem oraz z oprogramowaniem biurowym, 

3) wsparciu dotyczącym systemów informatycznych,  

4) usługach administrowania systemami, z uwzględnieniem systemów bezpieczeństwa 

IT oraz administrowania infrastrukturą IT, 

5) usługach wdrożeniowych, 

6) usługach doradczych z zakresu IT. 

 

Przedmiotem umowy zawartej ze Spółką (jako kupującym) jest sprzedaż na rzecz Spółki 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Inteco Business Solutions Spółka z o.o., 

stanowiącej zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych 

do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci Wsparcia IT. 

 

Spółka (jako nabywca) wskutek transakcji będzie dysponowała majątkiem niezbędnym 

do dalszego i samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie Wsparcia IT,                                                   

który to majątek dotychczas były wykorzystywany w toku działalności spółki Inteco Business 
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Solutions Spółka z o.o.  

 

Określona w umowie cena sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi 

1.460.000 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

Zamiarem Spółki jest kontynuowanie dotychczasowej działalności prowadzonej w ramach 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

 

Pozostałą działalność spółki Inteco Business Solutions Spółka z o.o. stanowi działalność                          

w zakresie handlu sprzętem IT oraz świadczenie innych usług w zakresie IT. 

***** 


