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Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji  

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem: ul. Olchowa 14, 35-322 

Rzeszów, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS 0000033391, przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 522-000-37-82, wysokość kapitału zakładowego w 

pełni opłaconego 77 565 530,00 zł („Spółka”) informuje, że w dniu 22 lutego 2012 roku 

Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na 100% akcji spółki Sygnity S.A. z siedzibą 

w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 180, 02-486 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008162; NIP 586-000-52-

93; kapitał zakładowy 11.886.242 złotych w całości wpłacony („Sygnity”). Treść 

wezwania przekazywana jest w załączeniu. 

Celem wezwania jest dalsza rozbudowa Grupy Kapitałowej Asseco. Zarząd Spółki jest 

przekonany, że współpraca z Sygnity pozwoliłaby umocnić pozycję Grupy Kapitałowej 

Asseco na rynku bankowości, administracji publicznej, energetyki i przedsiębiorstw. W 

konsekwencji zwiększyłaby się konkurencyjność Grupy Kapitałowej Asseco wobec 

największych globalnych firm informatycznych.  

Zarząd Spółki ogłasza wezwanie z pełnym przekonaniem, że powyższa transakcja 

miałaby pozytywny wpływ na zawodowy rozwój pracowników Sygnity. Wymiana know-

how, a także włączenie w prace pionów biznesowych międzynarodowej Grupy Kapitałowej 

Asseco, stworzyłoby perspektywy wieloletniej ścieżki rozwoju dla zespołów 

merytorycznych Sygnity. 

Asseco Poland S.A., w dotychczasowej historii rozwoju, opartej między innymi na 

konsolidacji rynku informatycznego, wielokrotnie dało dowody efektywnego 

wykorzystania zasobów merytorycznych spółek dołączających do Grupy. Wynikiem 

realizacji takiej strategii jest zajmowana przez Asseco pozycja lidera na rodzimym rynku 

informatycznym oraz siódme miejsce wśród producentów oprogramowania w Europie wg 

rankingu Truffle100. 

 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 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) 


