
Bratysława, 2009-01-26 
 

Raport bieŜący nr 2/2009 – zawarcie umow w prezedmiocie nabycia akcji 

DATALOCK a.s. 
 

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. („Asseco Slovakia”) informuje, Ŝe w dniu 26 stycznia 2009 r. 
Spółka podpisała umowy nabycia akcji z akcjonariuszami spółki DATALOCK a.s. 
(„DATALOCK”) z siedzibą w Bratysławie, ul. Bárdošová 2, o numerze identyfikacyjnym: 
00 602 311 zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
Bratysława I, sekcja: SA, pod nr 81/B.  

Umowy zostały zawarte z 4 osobami fizycznymi, będącymi akcjonariuszami spółki 

DATALOCK posiadających razem 493 sztuk akcji o wartości nominalnej 1.000 SKK.  Nabyte 

akcje stanowią 48.96% kapitału zakładowego oraz taki sam udział procentowy głosów na 

walnym zgromadzeniu tej spółki.   

Przeniesienie akcji wedlług umowy podlega rejestracji w Depozytariuszu Centralnym 
Papierów Wartościowych RS, a.s. Wraz z nabytymi w dniu 27 marca 2007 r. (po spełnieniu 
zawieszających warunków o przeniesieniu akcji w dniu 8 stycznia  2007 r.) udziałami w ilości 
51.04% kapitału zakładowego, Asseco Slovakia będzie posiadać obecnie 100% kapitału 
zakładowego DATALOCK oraz taki sam udział procentowy głosów na zgromadzeniu 
wspólników tej spółki. 

Całkowita wartość transakcji przekracza 4,4 mil. EUR. Transakcja zostanie sfinansowana ze 

środków pozyskanych z emisji akcji spółki Asseco Slovakia. 

Zakup dodatkowych udziałów w DATALOCK jest pierwszym krokiemw stronę zintegrowania 
firm podobnych w Grupie Asseco Slovakia. Zarząd Asseco Slovakia postanowił skupić się 
bardziej na procesie integracji i konsolidacji, by umoŜliwić Grupie jak najlepszy rozwój, a 
takŜe by działać zgodnie z przebiegem na rynku światowym. (dzieki przebiegu ktrego  
akvizicje rozsądne są w chwili obecnej trudne)  

Pan Jozef Klein jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki DATALOCK i 
Prezesem Zarządu spółki Asseco Slovakia. Pani Edita Angyalová jest jednocześnie członkiem 
Rady Nadzorczej spólki DATALOCK i członkiem Zarzadu spółki Asseco Slovakia.  

Nabyte akcje stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego tej spółki, 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.  

 


