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Zarząd Spółki Arcus S.A. będącej większościowym akcjonariuszem spółki T-matic Systems S.A., 

niniejszym informuje, iż w dniu 29 grudnia 2016 roku na mocy dwustronnej umowy, w ramach Grupy 

Kapitałowej Arcus S.A. powołana została spółka GEOTIK Sp. z o.o. Transakcji dokonano poprzez 

wniesienie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (dalej: "ZCP") T-matic Systems S.A. związanej z 

działalnością na rynku telematyki oraz wniesienie całego przedsiębiorstwa pod nazwą Rikaline 

Monika Majewska z siedzibą we Wrocławiu. 

Struktura kapitału zakładowego GEOTIK Sp. z o.o. (dalej: "Spółka) przedstawia się w następujący 

sposób: 

1. T-matic Systems S.A. z siedzibą w Warszawie objął 28014 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy 

czternaście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.400.700,00 złotych (słownie: jeden milion 

czterysta tysięcy siedemset złotych), co stanowi 65,67 % (słownie: sześćdziesiąt pięć i 67/100 

procent) w kapitale zakładowym Spółki i głosów na Zgromadzeniu Wspólników; 

2. Monika Majewska objęła 14 645 (słownie: czternaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć) udziałów o 

łącznej wartości nominalnej 732.250 złotych (słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście 

pięćdziesiąt złotych), co stanowi 34,33 % (słownie: trzydzieści cztery i 33/100 procent) w kapitale 

zakładowym Spółki i głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

Na mocy zawartej w dniu 29 grudnia 2016 umowy inwestycyjnej w 2017 roku przewiduje się 

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez T-matic Systems S.A., w wyniku czego jego udziały w 

GEOTIK Sp. z o.o. wyniosą 66,7%. 

Siedziba Spółki znajduje się pod adresem: Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa. 

Nowo utworzone przedsiębiorstwo, dzięki synergiom występującym pomiędzy łączącymi się 

podmiotami, będzie mogło skutecznie zwiększyć udział w rynku zarządzania flotą samochodową. 

Zarząd spółki GEOTIK Sp. z o.o. zapowiada znaczący wzrost przychodów w perspektywie najbliższych 

4 lat. 

GEOTIK Sp. z o.o. będzie oferować nowy zaawansowany technologicznie produkt dedykowany dla 

dużych przedsiębiorstw i instytucji oraz połączy dotychczasowe doświadczenia obu firm w zakresie 

marketingu, wdrożenia i sprzedaży produktu BRUMGO przeznaczonego dla mniejszych podmiotów. 

T-matic Systems S.A. nadal będzie oferować swoim klientom rozwiązania z zakresu inteligentnych 

sieci (smart grid) i inteligentnych liczników (smart metering) dedykowaną głównie dla sektora 

energetycznego oraz rozwiązania wspierające automatyczny pomiar natężenia ruchu. 


