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Rzeszów, 7 stycznia 2020 r.
Informacja o zmniejszeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco Poland S.A.
Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2020 r. wpłynęła do Spółki
zawiadomienie od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander S.A. („Aviva OFE”), że w
związku z odpowiedzią Aviva OFE na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, ogłoszone
w dniu 18 grudnia 2019 r. przez Cyfrowy Polsat S.A., Aviva OFE posiadając przy wcześniejszym
zawiadomieniu 14,97% ogólnej liczby głosów w Spółce, zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów
w Spółce o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.
Przed dokonaniem rozliczenia ww. transakcji, na dzień 27 grudnia 2019 roku Aviva OFE posiadał
12.101.733 sztuk akcji sztuk akcji Spółki, stanowiących 14,58% kapitału zakładowego (wyemitowanych
akcji) Spółki i uprawniających do 12.101.733 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,58%
ogólnej liczby głosów.
Po dokonaniu rozliczenia wyżej wymienionych transakcji, na dzień 30 grudnia 2019 roku Aviva OFE
posiadał 8.301.733 sztuk akcji Spółki, stanowiących 10,00% kapitału zakładowego (liczby
wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 8.301.733 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co
stanowiło 10,00% ogólnej liczby głosów.
Jednocześnie Aviva OFE informuje, że:
-

nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Asseco Poland S.A.,

-

nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o ofercie i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych,

-

nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2)
ww ustawy.

Podstawa prawna:
Zgodnie z §70 ust. 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 z późn. zm.)
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