
 
 
 

Rzeszów, 2006-10-03 
 
 
 
 
 
Departament Instrumentów Finansowych 
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 
 
 
Raport bieżący nr 4/2006 – Podsumowanie Oferty Publicznej. 
 
Podstawa prawna §33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744) 
 
 
Zarząd Asseco Slovakia a.s. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości 
podsumowanie Oferty Publicznej: 
 
1. Data rozpoczęcia Oferty Publicznej – 6 września 2006 r. 
Okres przyjmowania zapisów wstępnych od inwestorów detalicznych – 14 – 19 września 
2006 r. 
Okres przyjmowania zapisów od inwestorów detalicznych i instytucjonalnych – 20 – 22 
września 2006 
2. Data przydziału papierów wartościowych – 25 września 2006 r. 
3. Liczba papierów wartościowych objętych publiczną subskrypcją – 360.000 akcji 
zwykłych na okaziciela 
4. Stopa redukcji: 
a. Zapisy wstępne inwestorów detalicznych – 91,042% 
b. Zapisy inwestorów detalicznych – 0,00% 
c. Zapisy inwestorów instytucjonalnych – 0,00% 
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – 
1.091.716 akcji 
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji 
– 360.000 akcji, w tym: 
7. Cena po jakiej papiery były obejmowane – 250 PLN 
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją – 
754 
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzanej subskrypcji – 
742 
10. Subemitent inwestycyjny nie obejmowała akcji 
11. Wartość przeprowadzanej subskrypcji – 90.000.000 PLN brutto (przed 
uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia subskrypcji),. 



12. Łączna wartość kosztów, które zaliczono do kosztów emisji – 6 894 763 PLN, w 
tym: 
a. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym wynagrodzenie 
Subemitenta i prowizja z tytułu sprzedaży akcji) – 4 528 279 PLN  
b. Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów 
doradztwa – 515 584 PLN  
c. Koszty promocji oferty – 1 850 900 PLN  
d. Metoda rozliczenia kosztów: poniesione przez Spółkę: koszty emisji pomniejszą 
kapitał zapasowy. 
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego 
objętego subskrypcją: 19,15 PLN 
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