
RB 5/2007 
Warszawa, dnia 8 stycznia 2007 r.  
 
Rejestracja akcji w KDPW 
  

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż, zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 8 stycznia 2007 roku 

przez Spółkę, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałą nr 12/07 z dnia 5 

stycznia 2007 roku postanowił przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych:  

1) 3.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł. każda, 

2) Do 17.736.344 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda, 

rejestrowanych w rezultacie przydziału akcji spółki Assceco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) 

dokonanego zgodnie z § 153 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych, poprzez zamianę akcji spółki Asseco Poland S.A. na akcje Asseco Poland S.A. 

(dawniej Softbank S.A.) w związku z połączeniem dokonanym w trybie art 492 § 1 pkt 1 Kodeksu 

Spółek Handlowych, poprzez przejęcie spółki Asseco Poland S.A. przez spółkę Asseco Poland S.A. 

(dawniej Softbank S.A.)  

oraz nadać im kod PLSOFTB00016, pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. („GPW”) decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na GPW w następstwie 

asymilacji z akcjami oznaczonymi kodem PLSOFTB00016. Zarejestrowanie akcji w Krajowym 

Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez Asseco 

Poland S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu 

akcji do obrotu na GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień 

wprowadzenia akcji do obrotu na GPW. 

Dniem referencyjnym, o którym mowa w § 153 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych jest dzień 8 stycznia 2007 r. 

Jednocześnie Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym złożyła wnioski do 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. o wprowadzenie do obrotu giełdowego 

akcji serii B i C w następstwie asymilacji.  

Proponowaną datą asymilacji i wprowadzenia jest 17 stycznia 2007 r. 


