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Rejestracja połączenia Asseco Poland S.A. z Asseco Systems S.A. i Alatus Sp. z o.o. 

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 3 stycznia 2011 r. sąd rejestrowy właściwy 
dla Spółki, tj. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
(Sąd) dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką Asseco Systems S.A. 
z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. 17 Stycznia 74, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
KRS pod numerem 0000288727, NIP 584-04-52-818, o kapitale zakładowym, który wynosi 
107.326.656 zł (Asseco Systems) (Połączenie).  

Ponadto tym samym postanowieniem Sąd dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia 
Spółki ze spółką Alatus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-310), 
ul. Odrowąża 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000052034, NIP 526-10-12-
789, o kapitale zakładowym, który wynosi 1.520.000 zł (Alatus) (Połączenie).  

Połączenie Asseco Systems i Alatus ze spółką Asseco Poland nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt. 
1 KSH (łączenie się przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Alatus i Asseco Systems 
(jako Spółek Przejmowanych) na Asseco Poland (jako Spółkę Przejmującą). W wyniku połączenia 
Asseco Systems i Alatus zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji.  

Połączenie stanowi realizację polityki Asseco Poland S.A. zakładającej uporządkowanie 
i uproszczenie struktury organizacyjno-prawnej w Grupie Kapitałowej. Połączenie ma na celu 
wzmocnienie potencjału łączących się Spółek oraz zwiększenie możliwości konkurowania na rynku 
krajowym i europejskim, co powinno w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia finansowej 
stabilności działania, a w dłuższym okresie do wzrostu wartości Spółki. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w tym samym dniu kiedy nastąpiła rejestracja Połączenia, 
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował 
zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 
2010 r., o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 72/2010.  

 

 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) 

 


