
Bratysława, 2008-11-04 
 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Raport bieŜący nr 51/2008 – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie 

 
Zgodnie z § 39 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. przedstawia treść projektow uchwał, które mają być 
przedmiotem obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki 
Asseco Slovakia, a.s. zwołanym na dzień 12 listopada 2008 roku o godz. 11:00 do 
siedziby spółki w Bratysławie, które odbędzie się w Sali 111-112 Spółki w Bratysławie, ul. 
Trenčianska 56/A, 821 09, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad: 
 
 
Projekt uchwały do punktu 3 porządku obrad: 

 

UCHWAŁA NR [●] 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE 

 
z dnia 12 listopada 2008 roku 

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Asseco Slovakia, a.s. zatwierdza kupno 
własnych akcji Spółki Asseco Slovakia, a.s. w myśl § 161a) Kodeksu Handlowego 
a jednocześnie decyduje o poniŜszych warunkach nabycia własnych akcji: (i) Maksymalna 
liczba akcji, które Spółka Asseco Slovakia, a.s. moŜe nabyć wynosi 2.136.000 (słownie: 
dwa miliony sto trzydzieści sześć) sztuk akcji o wartości nominalnej 1. –Sk (słownie: 

jedna korona słowacka). (ii) Wartość nominalna wszystkich własnych akcji w posiadaniu 

Spółki Asseco Slovakia, a.s. w kaŜdym i dowolnym momencie na wszystkich kontach tego 
właściciela papierów wartościowych nie moŜe przekroczyć 10% kapitału zakładowego 
spółki. (iii) Termin, podczas którego moŜe spółka akcje kupować, nie moŜe przekroczyć 
18 (słownie: osiemnastu) miesięcy od przyjęcia niniejszej uchwały Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników, tj. maksymalny termin nabywania własnych akcji Spółki 
Asseco Slovakia, a.s. ustala się na okres od dnia ______2008r. do dnia ______2010r. 
(iv) NajniŜsza cena, za którą Spółka Asseco Slovakia, a.s. jest uprawniona nabywać 
własne akcje jest ustalona na poziomie aktualnej ceny rynkowej za jedną akcję 
emitowaną przez Spółkę Asseco Slovakia, a.s. w wartości nominalnej 1.-Sk (słowy: jedna 
korona słowacka). (v) NajwyŜsza cena, za którą Asseco Slovakia, a.s. jest uprawniona 
nabywać własne akcje jest ustalona, jako maksymalna cena 30,50 PLN (słownie:  
trzydzieści i 50/100 złotych) za jedną akcję emitowaną przez Spółkę Asseco Slovakia, 
a.s. w wartości nominalnej 1.-Sk (słownie: jedna korona słowacka). (vi) Nabycie 
własnych akcji nie stanowi obniŜenia majątku własnego Spółki Asseco Slovakia, a.s. 
poniŜej wartości majątku własnego razem z funduszem rezerwowym, ewentualnie 
dalszymi funduszami tworzonymi przez Spółkę Asseco Slovakia, a.s. obligatoryjnie na 
podstawie ustawy obniŜonego o wartość niespłaconego funduszu statutowego, jeŜeli ta 
wartość jeszcze nie została włączona do aktywów podanych w bilansie spółki według 
szczególnej ustawy. (vii) Kurs emisyjny nabywanych akcji jest w pełni spłacony. Zarząd 
Asseco Slovakia, a.s. ma zgodnie z  postanowieniami Statutu Spółki prawo nabyć i uŜyć 
własnych akcji do jakiegokolwiek celu zgodnego z prawem, szczególnie ale nie wyłącznie, 
w celu zakupu lub nabycia udziału handlowego lub akcji innych spółek; obniŜenia 
funduszu statutowego spółki; wstecznej odsprzedaŜy własnych akcji na rynku. Zarządowi 
Spółki Asseco Slovakia, a.s. powierza się zrealizowanie wszystkich czynności potrzebnych 
do zrealizowania kupna własnych akcji Spółki Asseco Slovakia, a.s. włącznie z 



określeniem konkretnego sposobu zwrócenia się do akcjonariuszy i nabycia własnych 
akcji według niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.         
 
 
Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad: 

 

UCHWAŁA NR [●] 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

ASSECO SLOVAKIA SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BRATYSŁAWIE 

 
z dnia 12 listopada 2008 roku 

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza projektowaną zmianę Statutu Spółki 
Asseco Slovakia, a.s. Statut Spółki Asseco Slovakia, a.s. zmienia się w ten sposób, iŜ artykuł 
3 o nazwie „Kapitał zakładowy Spółki“ uzupełnia się o nowy punkt 3.4 poniŜszego brzmienia: 
„Spółka moŜe nabywać własne akcje jedynie według warunków wynikających z ustawy, przy 
czym postanowienie § 161a, ust. 2, lit. a) Kodeksu Handlowego nie będzie miało 
zastosowania: a) jeŜeli nabycie własnych akcji jest konieczne w celu odwrócenia 
bezpośrednio zagraŜającej spółce szkody; w takim przypadku Zarząd Spółki jest zobowiązany 
do poinformowania najbliŜszego Zgromadzenia Wspólników o powodach i celach nabycia 
własnych akcji, o ilości i wartości nominalnej nabytych w ten sposób akcji, o udziale ich 
wartości nominalnej na kapitale zakładowym i o cenie, którą spółka za w ten sposób nabyte 
akcje zapłaciła, b) do nabycia własnych akcji w celu ich przeniesienia na pracowników 
spółki.“  
 
artykuł 34 o nazwie „Kompetencje Rady Nadzorczej“ punkt 34.2 uzupełnia się o nową literę  
j) o następującym brzmieniu: „udzielanie zgody do nabycia i następnego uŜycia konkretnej 
ilości własnych akcji Spółki w ramach łącznej ilości własnych akcji, które Spółka ma prawo 
dodatkowo nabyć na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Spółki 
 
Inne postanowienia Statutu Spółki Asseco Slovakia, a.s. pozostają bez zmian.   
 
 


