
Bratysława, 2008-11-04 
 
Raport bieŜący nr 52/2008 – nabycie akcji BERIT, a.s. przez spółkę zaleŜną Asseco 
Czech Republic, 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 3 listopada 2008 r. Spółka zaleŜna Asseco 
Czech Republic, a.s. z siedzibą w Pradze, (w której Asseco Slovakia, a.s. posiada 100% 
udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu), zawarła 
umowy nabycia akcji z akcjonariuszami spółki BERIT, a.s. z siedzibą w Brnie, 
zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Krajowy w Brnie, Sekcja 
B, Rejestr 2951 pod numerem 255 62 428.  
 
Umowy zostali zawarte z 6 osobami fizycznymi, będącymi akcjonariuszami spółki BERIT, a.s. 
posiadających pozostałe 44.57% udziału w kapitale zakładowym spółki BERIT, a.s. 
Podpisanie umow nabycja akcji stanowi wykonanie umów opcji, które zostały podpisane w 
dniu 30 wrźesnia 2008 (raport bieŜący nr 46/2008 z dnia 1 października 2008r.) 
 
Nabyte akcje stanowią 44.57% kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy 
głosów na walnym zgromadzeniu BERIT, a.s. 
 

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki. 

Cena za nabywane akcje będzie uzaleŜniona od osiągniętego zysku netto przez BERIT, a.s. w 
okresie od 1.7.2007 do 31.12.2009. 
 
Wraz z nabytymi w dniu 22 października 2007 udziałami w ilości 55.43% kapitału 
zakładowego, Asseco Czech Republic, a.s. posiada obecnie 100% kapitału zakładowego 
BERIT, a.s. oraz taki sam udział procentowy głosów na zgromadzeniu wspólników BERIT, 
a.s. 

 
Pan Roman Vybiral jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki BERIT, a.s. i 
czlonkem Zarządu spółki Asseco Czech Republic, a.s.. Pani Edita Angyalová jest jednocześnie 
czlonkej Rady Nadzorczej spólki BERIT, a.s. i czlonkem Rady Nadzorczej spółki Asseco Czech 
Republic, a.s.  
 
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.  
 


