
Bratysława, 2008-02-25 
Komisja Nadzoru Finansowego 
 

Raport bie Ŝący nr 10/2008 - Zawarcie umowy wniesienia wkładu ni epieni ęŜnego i 
objęcia akcji w podwy Ŝszanym kapitale zakładowym Asseco Slovakia, a.s. 

  
Zgodnie z§ 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 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, a.s. informuje iŜ w dniu 25 lutego 2008 r. 
Spółka podpisała Umowę wniesienia wkładu niepienięŜnego i objęcia akcji w 
podwyŜszanym kapitale zakładowym Asseco Slovakia, a.s. (dalej zwana 
„Umową”). Umowa została podpisana pomiędzy Asseco Slovakia, a.s. z 
siedzibą w Bratysławie, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym 
prowadzonym przez Sąd Powiatowy w Bratysławie, Oddział I, Rejestr 2024/B 
pod numerem 35760419 i spółką Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, 
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 
0000033391, która jest spółką dominującą w grupie kapitałowej Asseco.  

Przedmiotem Umowy jest wniesienie przez Asseco Poland S.A. wkładu 
niepienięŜnego w postaci 7.970.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela w 
formie dokumentu, o wartości nominalnej 10 CZK kaŜda wyemitowanych 
przez Asseco Czech Republic, a.s., spółkę akcyjną z siedzibą w Pradze, przy 
Podvinny mlyn 2178/6, Praga 9, PSČ 190 00, o numerze identyfikacyjnym 
(IČ): 270 74 358, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd 
Miejski w Pradze, Dział B, nr wpisu 8525, (dalej zwane „Wkładem 
NiepienięŜnym") i objęcie w zamian za wniesienie Wkładu NiepienięŜnego 196 
000 sztuk (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sztuk) akcji zwykłych w 
postaci zaksięgowanej, na okaziciela o wartości nominalnej 1,- SKK (słownie: 
jedna korona słowacka)., poprzez emisję których zostaje podwyŜszony kapitał 
zakładowy Asseco Slovakia, a.s na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Asseco Slovakia, a.s. z dnia 12 lutego 2008 roku, z 
dotychczasowej wartości 1 584 000,- SKK (słownie: jeden milion pięćset 
osiemdziesiąt cztery tysiące koron słowackich) do wartości 1 780 000,- SKK 
(słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy koron słowackich). 
Cena emisyjna akcji nowej emisji wynosi 2 470,- SKK (słownie: dwa tysiące 
czterysta siedemdziesiąt koron słowackich) za jedną akcję. Całkowita wartość 
nowej emisji 196 000 sztuk akcji Asseco Slovakia, a.s., obejmowanych za 
Wkład niepienięŜny wynosi 484 120 000,- SKK (słownie: czterysta 
osiemdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy koron słowackich). 

Wniesienie Wkładu niepienięŜnego zostało w dniu podpisania niniejszej 
Umowy potwierdzone podpisaniem Protokołu przekazania i przyjęcia Wkładu 
niepienięŜnego. Jednocześnie w dniu podpisania Umowy Asseco Poland S.A. 
podpisała listę subskrybentów, potwierdzając objęcie 196 000 sztuk (słownie: 
sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sztuk) akcji zwykłych w postaci 
zaksięgowanej, na okaziciela o wartości nominalnej 1,- SKK (słownie: jedna 
korona słowacka). Wniesienie Wkładu niepienięŜnego i podpisanie listy 
subskrybentów przez obejmującego akcje nowej emisji, stanowi warunek 
niezbędny do zgłoszenia do sądu rejestrowego w Bratysławie podwyŜszenia 



kapitału zakładowego uchwalonego na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Asseco Slovakia, a.s. z dnia 12 lutego 2008 roku w celu 
zarejestrowania tego podwyŜszenia.  

Asseco Poland S.A. skutecznie obejmie 196 000 sztuk akcji nowej emisji 
po rejestracji przez sąd rejestrowy podwyŜszenia kapitału zakładowego, tym 
samym udział Asseco Poland S.A. w kapitale zakładowym Asseco Slovakia, 
a.s. zwiększy się z dotychczasowej wartości 41,67% do wartości 48,09%. 
 

Spółka Asseco Slovakia, a.s. jest integratorem i producentem 
innowacyjnych systemów IT dla sektora finansowego, sektora przedsiębiorstw 
oraz instytucji publicznych.  

Na dzień zawarcia Umowy Asseco Poland S.A. posiada 660.000 akcji 
Asseco Slovakia, a.s. stanowiących 41,67% udział w kapitale zakładowym 
oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Asseco Slovakia, a.s. Posiadany 
pakiet akcji pozwala Asseco Poland S.A. korzystać z uprawnień określonych w 
statucie Asseco Slovakia, a.s. do wyznaczania większości członków rady 
nadzorczej Asseco Slovakia, a.s. Prezes Zarządu Asseco Poland S.A., Adam 
Góral pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Slovakia, a.s., 
zaś Przemysław Sęczkowski – Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A. pełni 
funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Slovakia, a.s. 

 
W wyniku zawarcia Umowy udział Asseco Poland S.A. w kapitale 

zakładowym Asseco Slovakia, a.s. stała się jedynym akcjonariuszem Asseco 
Czech Republic, a.s. posiadającym 100% udział w kapitale zakładowym tej 
spółki i taki sam procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu tej 
spółki.  

Zawarcie Umowy stanowi kontynuację i konsekwencję porządkowania 
organizacji Grupy Kapitałowej Asseco i realizacji jej strategii, która zakłada, 
Ŝe spółka Asseco Slovakia, a.s. jest odpowiedzialna za rozwój na Słowacji, 
Czechach i Węgrzech.  

Akcje Asseco Czech Republic, a.s. będące przedmiotem Wkładu 
niepienięŜnego stanowią 42,92% kapitału zakładowego tej spółki, 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. 


