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Komisja Nadzoru Finansowego 
Raport bieŜący nr 47/2008 – zawarcie umowy znaczącej przez spółka zaleŜna  
 
Zgodnie z § 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 
 
 
Zarząd Asseco Slovakia, a.s. informuje, informuje, Ŝe w dniu 01.10.2008 r. została 
poinformowana przez spółkę zaleŜną UNiQUARE Software Development GmbH. z siedzibą w 
Krumpendorfe, ul. Lannerwerg 9, Austria, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Klagenfurcie pod nr 299283. (w której Asseco 
Slovakia, a.s. posiada 60 % kapitału zakładowego)  umowę („Umowa”) o podpisaniu w dniu 
29.09.2008 umowy nabycia 100 % udziałów w spółke UNiQUARE Financial Solutions GmbH. 
z siedzibą w Krumpendorfe, ul. Lannerwerg 9, Austria, zarejestrowanej w Rejestrze 
Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Klagenfurcie pod FN 191408h. Stroną 
sprzedającą były dwie osoby fizyczne oraz spółka Genesis Liegenschaftsverwaltungs GmbH z 
siedzibą w Krumpendorfe, występujący jako udziałowcy tej spółki. Kapitał zakładowy spółki 
UNIQUARE Financial Solution GmbH wynosi 1.817.000 EURO. 

Ponadto, tego samego dnia została zawarta Umowa Połączeniowa pomiędzy UNiQUARE 
Software Development GmbH jako spółką przejmującą i UNiQUARE Financial Solutions GmbH 
jako spółką przejmowaną. PowyŜsze połączenie zostanie przeprowadzone w oparciu o 
przepisy obowiązujące na terytorium Austrii (Austrian Reorganisation Tax Law). 

Głównym celem tej transakcji jest wykorzystanie straty podatkowej w spółce UNiQUARE 
Financial Solutions. Strata ta będzie mogła być wykorzystywana w latach 2008-2012 w 
ramach przepisów podatkowych obowiązuj na terytorium Austrii. Spółka UNiQUARE Software 
Development powstała w wyniku podziału UNiQUARE Financial Solutions w roku 2007, a 
strata podatkowa została wygenerowana przed tym podziałem. 

Cena nabycia udziałów w UNIQUARE Financial Solution GmbH. jest nieokreślona i 
uzaleŜniona od kwoty straty podatkowej wykorzystanej w wyŜej wymienionym okresie. 

PowyŜsza transakcja nie zostanie zinterpretowana jako połączenie jednostek gospodarczych 
zgodnie z MSSF 3 i nie spowoduje Ŝadnych zmian w strukturze organizacyjnej Grupy 
Kapitałowej Asseco Slovakia. 

Nabyte udziały stanowią ponad 20.00% kapitału zakładowego UNIQUARE Financial Solution 
GmbH, 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. 


