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Zarząd Asseco Slovakia a.s. informuje, Ŝe w dniu 4 maja 2007 r. Spółka podpisała 
umowę znaczącą w przedmiocie nabycia 55,03% akcji spółki LCS International a.s. 
zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, 
Sekcja B, Rejestr 3771 pod numerem 649 49 541 (dalej zwaną „Umową”). Umowa 
została zawarta z 4 osobami fizycznymi. 
 
Nabyte akcje stanowią 55,03% kapitału zakładowego oraz taki sam udział 
procentowy głosów na walnym zgromadzeniu LCS International, a.s. 
 
Transakcja zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji 360.000 akcji 
zwykłych spółki Asseco Slovakia. 

 
Na podstawie Umowy Asseco Slovakia a.s. nabyła 117.000 (sto siedemnaście 
tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 50 CZK (pięćdziesiąt koron czeskich) kaŜda. 
Całkowita wartość transakcji wynosi145.000.000 SKK (sto czterdzieści pięć milionów 
koron słowackich) i wartość ta przekracza 10% kapitałów własnych Asseco Slovakia. 
Skuteczność Umowy jest uzaleŜniona od decyzji słowackiego i czeskiego Urzędu 
Antymonopolowego. 
 
W związku z podpisaniem Umowy, w tym samym dniu, tj. 4 maja 2007 zostały 
podpisane umowy opcji z pozostałymi po zbyciu 55,03% udziału w kapitale 
zakładowym akcjonariuszami LCS International, a.s. Postanowienia umovy i umow 
opcji przewidują dla akcjonariuszy posiadających pozostałe 44.97% udziału w 
kapitale zakładowym LCS International, a.s, uprawnienie do zamiany posiadanych 
akcji na akcje Asseco Czech Republic, a.s., w okresie pomiędzy 31 października  
2007 a 30 listopada 2007, według następującego stosunku wymiany: akcje 
odpowiadające 44,97%-owemu udziałowi w kapitale zakładowym LCS International, 
a.s. - według stanu na dzień podpisania Umowy - mogą być zamienione na akcje 
odpowiadające 8%-owemu udziałowi w kapitale zakładowym Asseco Czech 
Republic, a.s. według stanu na dzień podpisania Umowy. W przypadku gdy 
akcjonariusze nie zdecydują się na zamianę akcji, umowy opcji przewidują prawo dla 
tych akcjonariuszy, w okresie od 1 marca 2008 do 30 czerwca 2008 do złoŜenia 
oferty do Asseco Slovakia, a.s. w przedmiocie zbycia na rzecz Asseco Slovakia, a.s. 
posiadanych przez tych akcjonariuszy akcji LCS International, a.s. W przypadu 
złoŜenia oferty Asseco Slovakia, a.s. jest zobowiązana do nabycia akcji po cenie 
odpowiadającej cenie nabycia przez Asseco Slovakia, a.s. akcji stanowiących 
55,03% udział w kapitale zakładowym LCS International a.s. 
 



Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Slovakia, a.s. i jej osobami zarządzającymi 
i nadzorującymi, a sprzedającymi akcje.  
 
SpółkaLCS International, a.s. została utworzona w 1990 roku a przedmiotem jej 
działalności jest rozwijanie, wdraŜanie i serwis  systemów dedykowanych do obsługi 
sektora przedsiębiorstw. Obecnie LCS zatrudnia 200 pracowników. Spółka osiąga 
roczny obrót na poziomie około 200 milionów koron czeskich. Spółka ma swoją 
siedzibę w Pradze, 2 oddziały na terenie Czeskiej Republiki i 2 oddziały za granicą. 
LCS jest najwaŜniejszym producentem systemów ERP na czeskim rynku i jest 
zaliczana do TOP 100 czeskich spółek informatycznych.  
 


