
Bratysława, 2008-12-12 
 
Raport bieŜący nr 55/2008 – zawarcie umowy w przedmiocie nabycia udziałów 
spółki AmiTel, s.r.o. przez spółkę zaleŜną  
 
Zgodnie z § 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 12 grudnia 2008 r. Spółka zaleŜna 
Slovanet, a.s. z siedzibą w Bratysławie, w której Asseco Slovakia, a.s. posiada 51% udziału 
w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, podpisała umowę w 
przedmiocie nabycia 51% udziałów spółki AmiTel, s.r.o. o numerze identyfikacyjnym: 36 509 
175, z siedzibą w Poprad, ul. L. Svobodu 73, wpisanej do Rejestru Handlowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Prešov, sekcja: Sro, pod nr 16595/P. Umowa została 
zawarta pomiędzy Slovanet, a.s. i 1 osobą fizyczną i 1 osobą prawną, którą jest AMICO s. r. 
o z siedzibą w Poprad. 
 
Kapitał zakładowy spółki AmiTel, s.r.o. wynosi 7.500.000 SKK. Nabyte udziały stanowią 51 
% kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na zgromadzeniu 
wspólników AmiTel, s.r.o.  
 
Wartość nabycia udziałów kształtują się na poziomie 7,6 mil. SKK. Całkowita wartość jest 
uzaleŜniona od zysku osiągniętego przez AmiTel, s.r.o do roku 2013. Transakcja zostanie 
sfinansowana ze środków własnych spółki Slovanet, a.s. oraz z kredytu bankowego. 
 
Nie istnieją powiązania pomiędzy Slovanet, a.s. i jej osobami zarządzającymi i 
nadzorującymi a AmiTel, s.r.o. oraz osobami sprzedającymi akcje.  
 
Spółka AmiTel, s.r.o. została załoŜona w roku 2005 i jest lokalnym dostawcą usług 
elektronicznych i połączeń sieciowych. Roczny obrót za 2007 r. przekracza 4,55 mln SKK. 
Spółka posiada ponad 2200 klientów. Po realizacji transakcji spółka AmiTel, s.r.o. będzie 
właścicielem sieci oraz będzie aktywna na rynku hurtowym. Usługi elektroniczne dla 
końcowych odbiorców dostarczać będzie Slovanet, a.s. 
 
Akwizycja jest kontynuacją strategii rozwoju spółki Slovanet, a.s. opublikowanej w 
listopadzie 2007. 
 
 


