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Bratysława, 2008-04-28 
 
Komisja Nadzoru Finansowego 

 
 
Raport bieŜący nr 28/2008 – Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Asseco 

Slovakia, a.s. 

 

 
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, Ŝe w dniu 28 kwietnia 2008 r. Spółka otrzymała 
datowaną na dzień 25 kwietnia 2008 r. decyzję dotyczącą zatwierdzenia przez Narodowy 
Bank Słowacji (Narodná banka Slovenska) prospektu emisyjnego spółki Asseco Slovakia, a.s. 
z siedzibą w Bratysławie, sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o 
wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 196.000 
sztuk (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sztuk) akcji zwykłych na okaziciela o 
wartości nominalnej 1,- SKK (słownie: jedna korona słowacka), które pokryte zostały w 
całości wkładem niepienięŜnym. 

Jednocześnie Zarząd Spółki zawiadamia, iŜ powyŜszy prospekt emisyjny zostanie 
opublikowany w dniu 29 kwietnia 2008 r. na stronie internetowej Emitenta, pod adresem 
www.asseco.sk . 
 
Zarząd Asseco Slovakia, a.s. informuje takŜe, Ŝe w dniu 28 kwietnia 2008 r. Spółka 
otrzymała datowaną na dzień 25 kwietnia 2008 r. decyzję dotyczącą zatwierdzenia przez 
Narodowy Bank Słowacji (Narodná banka Slovenska) prospektu emisyjnego spółki Asseco 
Slovakia, a.s. z siedzibą w Bratysławie, sporządzonego w związku z publiczną ofertą z 
wyłączeniem prawa poboru 3.560.000 akcji zwykłych na okaziciela (liczba akcji po Splicie 
1:10), kaŜda o wartości nominalnej 1,- SKK (słownie: jedna korona słowacka). 

 
Jednocześnie Zarząd Asseco Slovakia, a.s. informuje, iŜ Spółka złoŜyła do Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych wniosek o:  
 

- zarejestrowanie 196.000 akcji zwykłych na okaziciela, 
- zarejestrowanie zmiany wartości nominalnej jednej akcji poprzez jej zwiększenie 
z jednej słowackiej korony do 10 słowackich koron, 

- zarejestrowania podziału akcji w stosunku 1:10  
 
Ponadto Zarząd Asseco Slovakia, a.s. informuje, iŜ Spółka złoŜyła wniosek do Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. o wprowadzenie do obrotu giełdowego 196.000 
akcji zwykłych na okaziciela. 
 
Intencją Spółki jest aby pierwsze notowanie 196.000 akcji zwykłych na okaziciela, zmiana 
wartości nominalnej oraz podział akcji nastąpiły w dniu 7 maja 2008 r. 


