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Sprzedaż akcji własnych 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 grudnia 2008 r. w wyniku transakcji 
sprzedaży Spółka zbyła akcje własne. Zbytych zostało 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji o 
wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje”). Sprzedaż nastąpiła w wyniku prywatnej oferty skierowanej do 
ograniczonej liczby inwestorów instytucjonalnych. 

Akcje stanowiły część spośród 11.611.450 akcji własnych nabytych przez Asseco Poland S.A. w dniu 
1 kwietnia 2008 r. w drodze sukcesji uniwersalnej w wyniku połączenia ze spółką Prokom Software 
S.A. 

Średnia jednostkowa cena zbycia akcji wyniosła 45 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych). 

Zbyte akcje stanowią 1,16 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 1,16% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. 

Łącznie, w wyniku sprzedaży w dniach 9 i 12 grudnia 2008 r. Spółka zbyła 2.300.000 akcji 
stanowiących 2,97% kapitału zakładowego. 

Obecnie Spółka posiada 9.311.450 akcji własnych, stanowiących 12,00% kapitału zakładowego i 
uprawniających do 12,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Jednocześnie Spółka zobowiązała się, że bez uprzedniej pisemnej zgody UniCredit CAIB Poland S.A. 
(świadczącego usługi brokerskie na rzecz Spółki), w terminie 6 miesięcy od dnia rozliczenia 
Transakcji: 

a)     nie zaoferuje sprzedaży istniejących akcji Spółki, nie ogłosi zamiaru sprzedaży istniejących akcji 
Spółki ani nie sprzeda istniejących akcji Spółki ani nie podejmie jakichkolwiek innych działań 
zmierzających lub mogących prowadzić do zbycia tych akcji, 

b)    nie zaoferuje żadnych nowych akcji Spółki, nie ogłosi zamiaru wyemitowania nowych akcji Spółki, 
nie wyemituje żadnych nowych akcji Spółki ani nie podejmie jakichkolwiek innych działań 
zmierzających lub mogących prowadzić do emisji nowych akcji Spółki, 

c)     nie wyemituje żadnych ani nie sprzeda papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub 
jej papiery wartościowe, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałby do nabycia nowych lub 
istniejących akcji Spółki, oraz 

d)    nie dokona żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z instrumentami pochodnymi), 
której skutek byłby podobny do emisji akcji Spółki lub sprzedaży istniejących akcji Spółki. 

Środki uzyskane w wyniku przeprowadzonych transakcji pomniejszone o koszty związane ze 
sprzedażą i należny podatek zostaną przeznaczone na kolejne akwizycje spółek z branży 
informatycznej. 

 

Podstawa prawna: 
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) 
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