
Bratysława, 2007-07-06 
 
Komisja Nadzoru Finansowego 
Raport bieżący nr 23/2007 – zawarcie umowy znaczącej w przedmiocie nabycia 
udziałów spółki MPI Slovakia, s.r.o 
 
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 
184, poz. 1539) 
 
 
 
Zarząd Asseco Slovakia, a.s. informuje, że w dniu 6. 7. 2007 r. Spółka podpisała umowę 
znaczącą w przedmiocie nabycia 51% udziałów spółki MPI Slovakia, s.r.o z siedzibą w 
Bratysławie. Umowa została zawarta pomiędzy Asseco Slovakia, a.s. i dwoma osobami 
fizycznymi: 
- 25,5% udziałów w kapitale zakładowym spółki MPI Slovakia, s.r.o. zostało nabytych od 
Pana Ing. Juraj Zelenay będącego wspólnikiem spółki MPI Slovakia, s.r.o.,  
i 
- 25,5% udziałów w kapitale zakładowym spółki MPI Slovakia, s.r.o. zostało nabytych od 
Pana Juraj Bocz będącego wspólnikiem spółki MPI Slovakia, s.r.o. 
 
Kapitał zakładowy spółki MPI Slovakia, s.r.o z siedzibą w Bratysławie wynosi 2.000.000 
SKK (słownie: dwa miliony koron słowackich). Nabyte udziały stanowią 51 % kapitału 
zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na zgromadzeniu wspólników MPI 
Slovakia, s.r.o., co stanowi udział w kapitale zakładowym odpowiadający kwocie 1.020.000 
SKK (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy koron słowackich) 
 
Całkowite koszty nabycia udziałów wyniosą pomiędzy 10.000.000 (dziesięć milionów) SKK 
a 20.000.000 (dwadzieścia milionów) SKK (koszty uzależnione zostały od zysku netto 
osiągniętego przez MPI Slovakia w 2007 roku). 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 MPI Slovakia została założona 8 lat temu. 
Spółka jest zaliczana do grupy małych przedsiębiorstw działających na rodzimym rynku 
informatycznym. Spółka dostarcza usługi doradcze w zakresie implementacji 
kompleksowego systemu informatycznego SAP R/3. Obecnie spółka zatrudnia 25 
pracowników, a obrót roczny jest na poziomie 35 mil. Sk, net profit 3,5 mil. Sk. 
 
Asseco Slovakia a.s. będzie inwestorem strategicznym, wspierającym w długim okresie 
strategię spółki MPI Slovakia, s.r.o. 
 
MPI Slovakia, s.r.o.: o numerze identyfikacyjnym: 35 754 109 , z siedzibą w Bratysławie, ul. 
Novosvetská 13, 811 06 , Bratysława, wpisana do Rejestru, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Bratysławie I, sekcja: Sro, pd nr 17989/B. 


