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Raport bieŜący nr 27/2009 – Uzyskanie 100% udziału w  spółce Asseco Solutions, 

a.s. 
Podstawa prawna: Zgodnie z art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539) 
 
 

Zarząd Asseco Slovakia, a.s. informuje, Ŝe w dniu 24 października 2009 r. Spółka zaleŜna 
Asseco Czech Rebublic, a.s. (w której Asseco Slovakia posiada 100% kapitału zakładowego) 
nabyła kolejnych 8.966 akcji spółki Asseco Solutions, a.s. /dawny LCS International, a.s./ z 
siedzibą w Pradze, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski 
w Pradze, Sekcja B, Rejestr 3771 pod numerem 649 49 541, o wartości nominalnej 50 CZK 
kaŜda, stanowiących 4,22 % kapitału zakładowego tej spółki.   
 
Proces odkupienia akcji od akcjonariuszy mniejszościowych w spółce Asseco Solutions, a.s. 
został zapoczątkowany w dniu 14 sierpnia 2009r., kiedy w spółce Asseco Solutions, a.s. 
odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i przyjęło uchwałę dot. odkupienia 8.966 akcji 
od właścicieli mniejszościowych. Kupującym jest akcjonariusz większościowy, którym jest 
spółka Asseco Czech Republic, a.s. Proponowana cena za akcję była ustalona przez biegłego 
i wynosi 1 057 CZK za 1 akcję o wartości nominalnej 50 CZK. Decyzja Walnego 
Zgromadzenia była zapisana do rejestru handlowego 10 września 2009r. i była opublikowana 
w Business Journal w dniu 23 września 2009r. Akcjonariusze mniejszościowi mieli prawo 
wnieść do sądu wniosek o weryfikację określonej ceny za akcje w ciągu jednego miesiąca po 
opublikowaniu decyzji walnego zgromadzenie. Miesiąc, tj. w dniu 24 października 2009r. po 
opublikowaniu decyzji walnego zgromadzenie prawo własnościowe do akcji przechodzi na 
akcjonariusza większościowego – Asseco Czech Republic, a.s. 
 
Asseco Czech Republic, a.s. aktualne posiada 212 595 akcji spółki Asseco Solutions, a.s. o 
wartości nominalnej 50 CZK kaŜda, stanowiących 100 % kapitału zakładowego tej spółki 
i 100% głosów na walnym zgromadzeniu Asseco Solutions, a.s.   
 


