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Komisja Nadzoru Finansowego 

 

RB 10/2016  

Rzeszów, 20 kwietnia 2016 r. 

 

 
II zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Asseco Poland S.A. z  Infovide-Matrix S.A. 
 

Zarząd Asseco Poland S.A.(dalej „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 504 KSH w zw. z art. 
516 § 6 KSH po raz drugi zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia się ze spółką Infovide-
Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, na warunkach 
określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w dniu 25 marca 2016 r. na stronie internetowej 
www.asseco.pl i udostępnionym do publicznej wiadomości do czasu zakończenia walnego 
zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu. Jednocześnie Zarząd Asseco Poland S.A. 
informuje, że Spółka w oparciu o przepis art.505 § 31 KSH nie później niż na miesiąc przed dniem 
rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, 
nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia 
bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej www.asseco.pl          
w zakładce Aktualności, kategorii Korporacyjne następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH:  

1) Plan Połączenia;  

2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów łączących się Spółek z działalności za trzy 
ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;  

3) projekty uchwał o połączeniu Spółek;  

4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lutego 2016 r.;  

5) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla 
celów połączenia na dzień 1 lutego 2016 r. 

 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt.13) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259) 

 


