
Bratislava, 2008-04-23 
 

 Komisja Nadzoru Finansowego 

 
Raport bieŜący nr 25/2008 –nabycie akcji LCS International, a.s. 

 

 
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 5 ust. 1 pkt. 1 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, Ŝe w dniu 22 kwietnia 2008 r. Spółka podpisała 
protokoły przekazania akcji na podstawie których Asseco Slovakia a.s. nabyła 86.629 
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 o wartości 
nominalnej po 50 CZK kaŜda.  
 
Protokoły przekazania akcji zostały podpisane z 10 osobami fizycznymi, będącymi 
akcjonariuszami LCS International w następstwie złoŜenia przez tych akcjonariuszy oferty 
sprzedaŜy posiadanych akcji. ZłoŜenie oferty sprzedaŜy akcji stanowi wykonanie umów 
opcji, które zostały podpisane w dniu 4 maja 2007 (raport bieŜący nr 16/2007 z dnia 4 
maja 2007) łącznie z Umową nabycia akcji stanowiących 55,03% udział w kapitale 
zakładowym spółki LCS International, a.s. 
 
Nabyte akcje stanowią 40,75% kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy 
głosów na walnym zgromadzeniu LCS International, a.s. 
 
Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki..  

Całkowita wartość transakcji przekracza 81.000.000 CZK.  
 
Pan Jan Přerovský osoba sprzedająca jest Prezesem Zarządu spółki Asseco Czech 
Republic, a.s. spółki zaleŜnej i prezesom Rady nadzorczej LCS International, a.s. spółki 
współzaleŜnej. Pan Stanislav Sýkora osoba sprzedająca jest Prezesom Zarządu LCS 
International, a.s. spółki współzaleŜnej. Pan Petr Maňas, pan Jiří Hub i pan Pavel Pospíšil 
osoby sprzedające są członkami Zarządu LCS International, a.s. spółki współzaleŜnej. Pan 
Ctirad Richter i pan Jiří Šach osoby sprzedające są członkami Rady nadzorczej LCS 
International, a.s. spółki współzaleŜnej. Poza opisanymi wyŜej nie istnieją Ŝadne inne 
powiązania pomiędzy Asseco Slovakia, a.s. i jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi, 
a sprzedającymi akcje. 
 
Spółka LCS International, a.s. została utworzona w 1990 roku a przedmiotem jej 
działalności jest rozwijanie, wdraŜanie i serwis systemów dedykowanych do obsługi 
sektora przedsiębiorstw i jest najwaŜniejszym producentem systemów ERP na czeskim 
rynku.  
 
Asseco Slovakia, a.s. nabyła 55,03 % udział w kapitale zakładowym spółki LCS 
International, a.s. na podstawie umowy z dnia 4 maja 2007. W dniu 22 października 
2007 r. Asseco Slovakia, a.s. podpisała umowę sprzedaŜy 117.000 akcji LCS 
International ze spółką Asseco Czech Republic, a.s. Na dzień sporządzenia niniejszego 
raportu Asseco Slovakia, a.s. posiada 86.629 spółki LCS International a.s. stanowiących 
40,75% udział w kapitale zakładowym tej spółki. 
 
Nabyte akcje 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.  


