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 Komisja Nadzoru Finansowego 
 
 
Raport bieŜący nr 11/2006 –udzielenie przez Asseco Slovakia, a.s. 

gwarancji dla SLNT, a.s. 
 
 
Zgodnie z § 5 ust. 1. pkt. 7 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 pazdziernika 
2005 r. w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentow 
papierów wartosciowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)  

 
 
Zarząd Asseco Slovakia, a.s. informuje, Ŝe w niu 26 października 2006 r. 
spółka udzieliła  gwarancji na rzecz SLNTa.s. 
Gwarancja odnosi się do spłaty rat kredytu udzielonego na mocy Umowy 
Kredytu podpisanej w dniu 19 stycznia 2006 r. pomiędzy wspomnianą 
powyŜej spółką SLNT, Československá obchodní banka a.s. (zwany 
dalej „ČSOB“),  spółką Asseco Slovakia a.s. i SNET a.s., (zwany dalej 
„Umowa Kredytu“).  
W przypadku nie spłacenia raty przez SLNT a.s. zgodnie z postanwieniami 
Umowy Kredytu, Asseco Slovakia, a.s. będzie zobowiązana do wykonania 
tego zobowiązania zamiast SLNT a.s. 
Gwarancja została udzielona na czas określony i jej waŜność wygasa 
z chwilą połączenia SLNT a .s. z Slovanet a.s., które jest planowane na 
dzień 1 stycznia 2007 r. Uzgodniona kwota raty kredytu to 132,320 
(słownie: sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia) EUR i w okresie 
do dnia 1 stycznia 2007 r. spłata tylko jednej raty jest przewidziana. 
Całkowita wartość kredytu udzielonego przez ČSOB dla SLNT a.s. to kwota 
3,705,000 (słownie: trzy miliony siedemset pięć tysięcy)EUR. 
Asseco Slovakia a.s. posiada 51% udziałów SLNT a.s.(pozostałe 49% 
udziałów posiada SNET a.s.).Spółka SLNT a.s. została stworzona w celu 
nabycia 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Slovanet a.s. W celu 
uproszczenia obecnej struktury  własnościowej, połączenie SLNT a.s. 
i Slovanet a.s. jest oczekiwane zgodnie z planami spółki publikowanymi w  
Prospekcie Emisyjnym (zob. Raport bieŜący Nr 10). 
 
PoniŜej dane spółek biorących udział w transakcji: 
Slovanet,a.s.o numerze identyfikacyjnym:35 765 143, z siedzibą w 
Bratysławie, ul. Zahradnicka 151, 821 08 Bratysława,  wpisana do 
Rejestru, prowadzonego przez  Sąd Rejonowy w Bratysławie I, , sekcja: 
Sa,pod nr 2103/B 
SLNT a.s. o numerze identyfikacyjnym:35 958 677, z siedzibą w Bratysławie, ul. 
Zahradnicka 151, 821 08 Bratysława, wpisaną do Rejestru, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Bratysławie I, sekcja: Sa, pod nr 3711/B. 
 



Československá obchodní banka, a.s. (zwany dalej „ČSOB“), o numerze 
indentyfikacyjnym: 00 00 13 50, z siedzibą w Pradze, ul. Na Příkopě 14, 
115 20, Praha 1- Nové Město, wpisany do Rejestru, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Pradze, przy, sekcja: B XXXVI, pod numerem 46. 
SNET a.s. o numerze identyfikacyjnym:35 954 612, z siedzibą w Bratysławie, ul. 
Zahradnicka 151, 821 08 Bratysława, wpisaną do Rejestru, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Bratysławie I, sekcja: Sa, pod nr 3692/B. 
 


