
Bratysława, 2009-11-05 
Komisja Nadzoru Finansowego 
 
 
Raport bieŜący nr 33/2009 – Wniosek o zawarcie umowy o połączeniu spółki ISZP, 

s.r.o. ze spółką Asseco Slovakia, a.s. 
 
Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 
2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) 
 

 
Zarząd spółki Asseco Slovakia, a.s. informuje, iŜ dnia 4.11.2009 został do Zbioru 
Dokumentów Rejestru Handlowego Sądu Powiatowego Bratysława I złoŜony projekt  umowy 
o połączeniu spółki ISZP, s.r.o. (jako spółki przejmowanej) ze spółką Asseco Slovaka, a.s. 
(jako spółki przejmującej). Obie spółki działają w sektorze świadczenia usług 
komputerowych. Jednocześnie podano wniosek do Monitora Handlowego o opublikowanie 
informacji o planowanym połączeniu spółek. Najwcześniej 31 dnia po opublikowaniu 
informacji w Monitorze Handlowym organy statutowe kaŜdej ze spółek podejmą decyzję 
o połączeniu i zawrą umową o połączeniu spółek w formie aktu notarialnego.    
 
Podany projekt umowy zakłada połączenie spółek z dniem 1.1.2010. W wyniku połączenia 
podanych spółek nie dojdzie do zmiany kapitału zakładowego spółki przejmującej, ani do 
zmiany statutu oraz zmiany organów spółki przejmującej. 
 
Ze względu na fakt, iŜ spółka przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów w kapitale 
zakładowym, jak i głosów w spółce przejmowanej, tj. jest jedynym wspólnikiem 
przejmowanej spółki, według odpowiednich przepisów Kodeksu Handlowego obowiązującego 
w Republice Słowackiej nie jest wymagane: 

• rozpatrzenie projektu umowy o połączeniu obu spółek przez niezaleŜnego rewidenta, 
• uzasadnienie potrzeby połączenia przejmowanej i przejmującej spółki przez zarząd, 

ewentualnie przez przedstawicieli spółki w postaci szczegółowego pisemnego raportu, 
• potrzeba decyzji o zatwierdzeniu umowy o połączeniu spółek przez walne 

zgromadzenie przejmowanej spółki, jak i przez walne zgromadzenia przejmującej 
spółki.  

 
Do procesu połączenia podanych spółek stosuje się postanowienie 218a i następne Kodeksu 
Handlowego obowiązującego w Republice Słowackiej. Obie spółki zostali załoŜone i działają 
zgodnie z prawem słowackim. 
 
Celem zakładanego połączenia spółek jest wzmocnienie przejmującej spółki oraz 
podwyŜszenie jej zdolności do konkurencji na rynkach krajowym i zagranicznym, co 
z długoterminowego punktu widzenia powinno doprowadzić do wzrostu wartości dla 
akcjonariuszy obu spółek. Celem połączenia spółek jest i ograniczenie działań 
administracyjnych w ramkach Asseco Slovakia Grupy.  


