
Bratysława, 2008-02-28 
Komisja Nadzoru Finansowego 
 

Raport bie Ŝący nr 11/2008 - Rejestracja podwy Ŝszenia kapitału zakładowego 
Asseco Slovakia, a.s. 

  
Zgodnie z 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 28 lutego 2008 roku Sąd Okręgowy 
Bratysława I dokonał rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w związku z 
emisją 196.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 1 SKK, stanowiących 11,01% udziału w 
podwyŜszonym kapitale zakładowym Spółki. Emisja nowych akcji  pokryta została w całości 
wkładem niepienięŜnym w ramach realizacji postanowień Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Asseco Slovakia, a.s. z dnia 12 lutego 2008 r. 
w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Wkład niepienięŜny został wniesiony przez 
Spółkę Asseco Poland Spółka Akcyjna, z siedzibą pod adresem: Al. Armii Krajowej 80, 35-
307 Rzeszów, Rzeczpospolita Polska, zapisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
numerem KRS 0000033391, REGON 010334578. Przedmiotem wkładu niepienięŜnego są 
akcje Spółki Asseco Czech Republic, a.s., z siedzibą pod adresem Podvinný mlýn 2178/6, 
190 00 Praga 9, Republika Czeska, zapisanej w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego w 
Pradze, oddział B, wkładka 8525, REGON 270 74 358, w ilości 7 970 000 sztuk, 
załoŜycielskich, w postaci papierów wartościowych na okaziciela, kaŜda o nominalnej 
wartości 10,-CZK. Umowa pomiędzy Asseco Slovakia, a.s. i Asseco Poland S.A. wniesienia 
wkładu niepienięŜnego i objęcia akcji w podwyŜszanym kapitale zakładowym została 
podpisana w dniu 25 lutego 2008, o której zarząd Zarząd spółki Asseco Slovakia, a.s. 
informował w raporcie bieŜącym Nr 10/2008 z dnia 25 lutego 2008. 
 Wartość wkładu niepienięŜnego wniesionego w celu pokrycia wyniosła 484 120 000,- SKK 
(słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy koron słowackich), tj. 
2 470,- SKK (słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt koron słowackich) za jedną akcję 
nowej emisji. Wartość ewidencyjna aktywów, stanowiących wkład niepienięŜny w księgach 
rachunkowych Spółki wynosi 484 120 000,- SKK. 
 
Kapitał zakładowy Spółki po tej rejestracji wynosi 1.780.000 SKK i dzieli się na 1.780.000 
akcji o wartości nominalnej 1 SKK kaŜda, dających łącznie 1.780.000 głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy Asseco Slovakia, a.s..  

 


