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Zakup udziałów spółki update4u Software AG przez spółkę zależną Asseco Germany S.A. 
 
Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco“) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zawarciu 
przez spółkę zależną Asseco Germany S.A., w której Asseco posiada 99,97% udziału w kapitale 
zakładowym i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu,  umowy nabycia udziałów („Umowa”) spółki 
update4u Software AG z siedzibą w Karlsruhe, Amalienbadstr. 36, 76227 Karlsruhe, Niemcy 
zarejestrowanej w rejestrze gospodarczym sądu rejonowego w Karlsruhepod numerem HRB 110856, 
(”update4u”).   

Umowa została zawarta w dniu 18 grudnia 2008 r. pomiędzy Asseco Germany S.A. a dwoma 
wspólnikami spółki update4u będącymi osobami fizycznymi oraz spółką update4u.  

Asseco Germany S.A. zakupiła 165.000 akcji stanowiących 60% udział w kapitale zakładowym spółki 
update4u i taki sam procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu, za cenę 4,8 mln euro 
(słownie: cztery miliony osiemset tysięcy euro). Umowa przewiduje dodatkowe płatności po 
osiągnięciu przez spółkę zakładanych wyników za rok 2009 i 2010. Spółka update4u planuje osiągnąć 
w roku 2009 zysk netto w wysokości 1,3 mln EUR. 

Spółka update4u powstała 8 lat temu. Obecnie jest jednym z czołowych niemieckich producentów 
oprogramowania skupiającym się głównie na systemach klasy IT Management Software. Oferta 
update4u jest uzupełnieniem oferty niemieckiej spółki matrix42 należącej również do grupy Asseco. 

Wśród klientów update4u są firmy z sektora zarówno średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, m.in. 
Brose, Deutsche Bahn, Deutsche Post, Dräxlmaier, R+V Versicherungen, Toll Collect and TDS, 
Wincor Nixdorf and Swisscom IT Services. 

Spółka posiada 60 wykwalifikowanych pracowników. 

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi 
Asseco Poland S.A., a spółką update4u, zbywającym udziały w update4u i osobami nią 
zarządzającymi.  

Zakup udziałów został sfinansowany ze środków własnych Asseco Germany S.A.  

Nabyte udziały stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego update4u, w związku z powyższym 
stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 

 

Podstawa prawna: 
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 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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