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OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA I PIERWSZE ZAWIADOMIENIE 

AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA Z INNĄ SPÓŁKĄ 
 

I. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA 

 
Zarząd Asseco Poland S.A.(„Asseco Poland”) z siedzibą w Rzeszowie, działając na 

podstawie przepisu art. 500 § 21 KSH niniejszym ogłasza, że w dniu 15 
października 2013 r. został uzgodniony i podpisany Plan Połączenia ze spółką 
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. z siedzibą     

w Warszawie przy ul. Branickiego 13, 02-972 Warszawa, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy             

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000037018, („Postinfo”) („Plan Połączenia”). 

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie 
przez przejęcie), przez przeniesienie całego majątku Postinfo (jako Spółki 
Przejmowanej) na Asseco Poland (jako Spółkę Przejmującą) („Połączenie”).        

W wyniku Połączenia Postinfo zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia 
likwidacji.  

W związku z tym, że Spółka Przejmująca Asseco Poland posiada wszystkie 
udziały Spółki Przejmowanej Postinfo, połączenie zostanie przeprowadzone 
stosownie do art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Postinfo jako 
Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Asseco Poland jako Spółki 

Przejmującej.  

Wraz z niniejszym ogłoszeniem Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Plan 
Połączenia z załącznikami, sporządzony zgodnie z art.499 KSH.  

 

II. ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SIĘ Z INNĄ SPÓŁKĄ 

PIERWSZE OGŁOSZENIE 
 

 

Zarząd Asseco Poland S.A. działając na podstawie przepisu art. 504 KSH w zw.     
z art.516 § 6 KSH po raz pierwszy zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze 

połączenia się ze spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe 
„POSTINFO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Branickiego 13, wpisaną 
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000037018, 
na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w pkt. I niniejszego 

ogłoszenia. Jednocześnie Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że Spółka            
w oparciu o przepis art.505 § 31 KSH nie później niż na miesiąc przed dniem 
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rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała 

o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego 
uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości na 
swojej stronie internetowej www.asseco.pl w zakładce Relacje 

Inwestorskie/Otoczenie Prawne następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH: 
1) Plan Połączenia; 

2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów łączących się Spółek     
z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego 
rewidenta; 

3) projekty uchwał o połączeniu Spółek; 
4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2013 r.; 

5) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki 
Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 września 2013 r. 
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