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RB 19/2017 

Rzeszów, 22 sierpnia 2017 r. 

 

Zbycie 4 procentowego pakietu akcji Formula Systems (1985) Ltd 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r., Zarząd Asseco Poland S.A. 
(dalej „Spółka”) informuje o zakończeniu procesu negocjacji i zawarciu w dniu 22 sierpnia 2017 r. 
transakcji sprzedaży 589.151 akcji spółki zależnej Formula Systems (1985) Ltd z siedzibą w Tel Awiw 
(dalej „Formula Systems”) stanowiących 4% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział 
procentowy w głosach na Walnym Zgromadzeniu Formula Systems. Po transakcji udział Spółki w 
kapitale zakładowym Formula Systems wynosi 26,33%. 

Transakcja zbycia akcji została zawarta w Izraelu, poza rynkiem regulowanym, na rzecz podmiotu 
kontrolowanego przez CEO spółki Formula Systems. 

Transakcje zostaną rozliczone w terminie jednego (1) dnia roboczego od dnia ich zawarcia.  

Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na poziomie 124,14 NIS (New Israeli Shekel).  

Łączna wartość transakcji wynosi 73.137.205,14 NIS. 

Zapłata będzie realizowana w następujący sposób: 

a) 50% wartości, tj. 36,568,602.57 NIS, zostanie zapłacone i rozliczone w ciągu jednego dnia 
roboczego od dnia zawarcia transakcji,  

b) pozostałe 50% wartości wraz z należnymi odsetkami zostanie zapłacone w terminie do 5 lat 
od dnia zawarcia transakcji. 

Należność jest zabezpieczona poprzez zdeponowanie nieopłaconych akcji u Powiernika.  

 

Podstawa prawna: 

Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na 
rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)  

 


