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Sprzeda Ŝ udziałów w spółkach BERIT, a.s. oraz LCS Internati onal, a.s. do Asseco Czech 
Republic, a.s. 
 
 
Zarząd Asseco Slovakia a.s. informuje, iŜ w dniu 22 października 2007 r. Spółka podpisała umowę 
sprzedaŜy 485 akcji spółki BERIT, a.s. z siedzibą w Brnie, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym 
prowadzonym przez Sąd Krajowy w Brnie, Sekcja B, Rejestr 2951 pod numerem 255 62 428, o 
wartości nominalnej 100.000,00 CZK kaŜda, stanowiących 55,43% kapitału zakładowego tej spółki.  

Całkowita wartość sprzedaŜy 485 akcji BERIT, a.s. przekracza 96 mln SKK (słownie: dziewięćdziesiąt 
sześć milionów koron słowackich). 

BERIT, a.s. koncentruje się na rozwiązaniach związanych z Systemami Informacji Geograficznej (GIS) 
oraz systemami zarządzania eksploatacją sieci dystrybucyjnych. Oferowane produkty zaprojektowane 
zostały z myślą o przedsiębiorstwach działających na rynku dystrybucji mediów, szeroko rozumianym 
przemyśle, instytucjach rządowych i jednostkach samorządu terytorialnego.  

Ponadto Zarząd Asseco Slovakia a.s. informuje, iŜ w dniu 22 października 2007 r. Spółka podpisała 
umowę sprzedaŜy 117.000 akcji spółki LCS International, a.s. z siedzibą w Pradze, zarejestrowanej w 
Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 3771 pod 
numerem 649 49 541, o wartości nominalnej 50 CZK kaŜda, stanowiących 55,03 % kapitału 
zakładowego tej spółki.  

Całkowita wartość sprzedaŜy 117.000 akcji LCS International, a.s. przekracza 145 mln SKK (słownie: 
sto czterdzieści pięć milionów koron słowackich). 

LCS International, a.s. jest najwaŜniejszym producentem systemów ERP na czeskim rynku i jest 
zaliczana do TOP 100 czeskich spółek informatycznych. Spółka zajmuje się rozwojem, wdraŜaniem i 
wspomaganiem nowoczesnych informacyjnych i ekonomicznych systemów. 

Kupującym akcje w obu spółkach jest spółka Asseco Czech Republic, a.s. z siedzibą w Pradze, 
zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 
8525 pod numerem 270 74 358.  

Asseco Czech Republic a.s. jest czeskim filarem Grupy Kapitałowej Asseco. NaleŜy do 
najwaŜniejszych świadczeniodawców kompleksowych usług z zakresu technologii informatycznych 
i komunikacyjnych w Republice Czeskiej. 

Asseco Slovakia, a.s. posiada 1060 akcji Asseco Czech Republic, a.s. stanowiących 57,08% udział w 
kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Asseco Czech Republic, a.s.  

Transakcja nabycia przez Asseco Czech Republic, a.s. udziałów w spółce BERIT, a.s. oraz transakcja 
nabycia udziałów w spółce LCS International, a.s. wynika ze strategii Grupy Kapitałowej Asseco, w 
której spółka Asseco Slovakia, a.s. jest odpowiedzialna za budowę Grupy na Słowacji, Czechach i 
Węgrzech. Jest to kolejny etap budowy przez Asseco Slovakia, a.s. mocnego czeskiego filaru Grupy.  

Prezes Zarządu Asseco Slovakia, a.s. Jozef Klein jest jednocześnie Przewodniczącym Rady 
Nadzorczej Asseco Czech Republic, a.s. Poza opisanymi wyŜej nie istnieją Ŝadne inne powiązania 
pomiędzy Asseco Slovakia, a.s. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Slovakia, a.s. a 
Asseco Czech Republic, a.s. oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Czech 
Republic, a.s. 

 



Akcje sprzedanych spółek stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego tych spółek, w związku z 
powyŜszym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieŜących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.  


