
 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 

RB 102/2008  

Rzeszów, 28 listopada 2008 r. 

 

Zawarcie umów sprzedaŜy udziałów w INSI Sp. z o.o. oraz KKI-BCI Sp. z o.o. 
 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, iŜ w dniu 28 listopada 2008 roku zostały zawarte 
przez Asseco dwie umowy sprzedaŜy udziałów. Umowy zostały zawarte ze spółką zaleŜną ABG S.A. 
z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną pod numerem KRS 0000263110 („ABG”), w której Asseco 
Poland S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym. Spółka ABG przed zmianą firmy 
zarejestrowaną w dniu 30 października 2008 roku działała pod firmą DRQ S.A. 

Pierwsza z umów dotyczy zbycia 12.880 (słownie: dwunastu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu) 
udziałów („Udziały INSI”) w spółce pod firmą: Instytut Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego Sp. z 
o.o. („INSI”) z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 123A, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy – 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153300, posiadającą numer NIP: 526-268-57-
34, numer REGON: 015433196 oraz kapitał zakładowy w wysokości  6.440.000 PLN, wpłacony w 
całości. Udziały INSI stanowią 100% kapitału zakładowego INSI. 

Cena sprzedaŜy Udziałów INSI, która wynosi 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) zostanie 
zapłacona przez ABG na rzecz Asseco w terminie do 31 marca 2009 r.   

Druga zawarta umowa dotyczy zbycia 708 (słownie: siedmiuset ośmiu) udziałów („Udziały KKI-BCI”) w 
spółce pod firmą: KKI-BCI Sp. z o.o. („KKI-BCI“) z siedzibą w Krakowie przy ul. Kopernika 6, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI 
Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114539, posiadającą numer 
NIP: 679-26-38-832, numer REGON: 357194134 oraz kapitał zakładowy w wysokości 354 000 PLN, 
wpłacony w całości. Udziały KKI-BCI stanowią 100% kapitału zakładowego KKI-BCI. 

Cena sprzedaŜy Udziałów KKI-BCI, która wynosi 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) 
zostanie zapłacona przez ABG na rzecz Asseco w terminie do 31 marca 2009 r.   

Sprzedawane Udziały INSI jak równieŜ Udziały KKI-B zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, 
poniewaŜ stanowią 100% odpowiednio kapitału zakładowego INSI S.A. oraz kapitału zakładowego 
KKI-BCI. 

Spółki INSI oraz KKI-BCI weszły w skład Grupy Kapitałowej Asseco jako spółki zaleŜne Asseco w 
związku z połączeniem Asseco i ABG S.A. z siedzibą w Warszawie o numerze(KRS 0000049592), o 
którym Asseco informowało raportem bieŜącym nr 84/2008 z dnia 1 października 2008 r. a ich 
sprzedaŜ na rzecz ABG stanowi realizację wspólnej polityki spółki Asseco i spółek z Grupy 
Kapitałowej Asseco, mającej na celu uporządkowanie kompetencji i zasobów w Grupie Kapitałowej 
Asseco Poland. 

Adam Góral będący Prezesem Zarządu Asseco Poland S.A. jest jednocześnie Przewodniczącym 
Rady Nadzorczej ABG S.A.  

Poza opisanymi, nie występują inne powiązania pomiędzy Sprzedającym, jego osobami 
zarządzającymi i nadzorującymi a kupującym, jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi. 

 



 

 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŜących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) 


