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Raport bie Ŝący nr 2/2007 – zawarcie umowy znacz ącej  
w przedmiocie nabycia akcji 

 
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744) 

 
 
 
 
Zarząd Asseco Slovakia SA informuje, Ŝe w dniu 8 stycznia 2007 r. Spółka podpisała 
umowę znaczącą w przedmiocie nabycia 51,04% akcji spółki Datalock, a.s. Na 
umowę znaczącą składają się: 

• umowa nabycia od Ing. Peter Lang, będącego wspólnikiem spółki Datalock, 
a.s. z siedzibą w Bratysławie, łącznie 199 (słownie: sto dziewięćdziesiąt 
dziewięć) akcji zwykłych, na okaziciela spółki Datalock, a.s. z siedzibą w 
Bratysławie o wartości nominalnej po 1.000,- (słownie: jeden tysiąc) SKK 
kaŜda. 

• umowa nabycia od Ing. František Rada, będącego wspólnikiem spółki 
Datalock, a.s. z siedzibą w Bratysławie, łącznie 134 (słownie: sto trzydzieści 
cztery) akcje zwykłe, na okaziciela spółki Datalock, a.s. z siedzibą w 
Bratysławie o wartości nominalnej po 1.000,- (słownie: jeden tysiąc) SKK 
kaŜda. 

• umowa nabycia od Ing. Luboš Kukan, będącego wspólnikiem spółki Datalock, 
a.s. z siedzibą w Bratysławie, łącznie 129 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć) 
akcji zwykłych, na okaziciela spółki Datalock, a.s. z siedzibą w Bratysławie o 
wartości nominalnej po 1.000,-  (słownie: jeden tysiąc) SKK kaŜda. 

• umowa nabycia od Ing. Karol Vosyka będącego wspólnikiem spółki Datalock, 
a.s. z siedzibą w Bratysławie, łącznie 52 (słownie: pięćdziesiąt dwie) akcje 
zwykłe, na okaziciela spółki Datalock, a.s. z siedzibą w Bratysławie o wartości 
nominalnej po 1.000,- (słownie: jeden tysiąc) SKK kaŜda. 
 

Nabyte akcje stanowią 51,04% kapitału zakładowego oraz taki sam udział 
procentowy głosów na walnym zgromadzeniu Datalock, a.s. 
 
Całkowite koszty nabycia udziałów wyniosą pomiędzy 125.000.000 (sto dwadzieścia 
pięć milionów) a 145.000.000 (sto czterdzieści pięć milionów) SKK (koszty 
uzaleŜnione zostały od zysku netto osiągniętego przez Datalock, a.s. w 2006 i 2007 
roku) i przekraczają 10 % kapitałów własnych spółki. Zapłata kwoty, o której mowa w 
zdaniu poprzednim zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji akcji 
spółki Asseco Slovakia.  
 



Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Slovakia, a.s. i jej osobami zarządzającymi 
i nadzorującymi, a sprzedającymi akcje.  
 
Spółka Datalock a.s. została załoŜona 16 lat temu. NaleŜy do czołówki firm 
dostarczających oprogramowanie typu ERP na Słowacji. W 2006 roku przychody ze 
sprzedaŜy Datalock a.s. wyniosły ok. 250 mln SKK.  
 
Asseco Slovakia a.s. będzie inwestorem strategicznym, wspierającym w długim 
okresie strategię spółki Datalock a.s.  
 
Datalock, a.s.: o numerze identyfikacyjnym: 00 602 311, z siedzibą w Bratysławie, ul. 
Bárdošova 2, 831 01 Bratysława, wpisana do Rejestru, prowadzonego przez  Sąd 
Rejonowy w  Bratysławie I, sekcja: Sa,pod nr 81/B. 
 


