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Rzeszów, 8 lutego 2008 r. 

 
Zakup udziałów spółki SINTAGMA Sp. z o.o. przez Asseco Poland S.A. 
 

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, iż dążąc do realizacji strategii budowy grupy 

kapitałowej Asseco polegającej między innymi na zwiększaniu zaangażowania kapitałowego w spółki 

z tej grupy w dniu 8 luty 2008 r. Spółka otrzymała podpisane porozumienie z udziałowcami spółki 

SINTAGMA UAB Sp. z o.o. z siedzibą w Wilnie, przy ul. Kalvariju 125, LT-08221 Wilno, Litwa 58, 

zarejestrowanej pod numerem 224655190, (”SINTAGMA”), na mocy którego Asseco Poland nabyło 

4 860 udziałów stanowiących 5,4% w kapitale zakładowym i uprawniających do 5,4% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu tej spółki za cenę na którą, składa się: stała wartość 1 088 883 LTL (słownie: 

milion osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy LTL) (315 362,31 EUR) oraz zmienny 

składnik ceny uzależniony od wartości zysku netto i zysku operacyjnego osiągniętego przez 

SINTAGMĘ w roku obrotowym 2007, który przy założeniu osiągnięcia przez SINTAGMĘ 

prognozowanego zysku netto za rok 2007 w wysokości 2 921 767 LTL (846 202,21 EUR) wyniesie 

354 177 LTL (102 576,75 EUR). 

Wraz z udziałami zakupionymi w dniu 14 września 2007 r., o których Spółka informowała raportem 

bieżącym nr 54/2007 w dniu 17 września 2007 r. Spółka posiada obecnie 55 476 udziałów Spółki 

SINTAGMA stanowiących 61,64% udział w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym 

Zgromadzeniu SINTAGMY. 

Spółka SINTAGMA powstała w 1994 roku. Obecnie jest wiodącą litewską spółką, zajmującą się 

rozwojem oprogramowania i integracją systemów informatycznych. SINTAGMA dostarcza rozwiązania 

dla administracji publicznej, sektora finansowego oraz innych klientów. Spółka oferuje innowacyjne 

systemy dedykowane do zarządzania projektem. SINTAGMA ma bogatą ofertę rozwiązań 

przeznaczonych do zarządzania dokumentami, bibliotekami, do archiwizacji oraz zarządzania 

ubezpieczeniami na życie.  

Piotr Jeleński oraz Przemysław Sęczkowski będący Członkami Zarządu SINTAGMA są jednocześnie 

Członkami Zarządu Asseco Poland SA. Poza powyższymi nie istnieją inne powiązania pomiędzy 

Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a SINTAGMA i  

osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi oraz zbywającym udziały w SINTAGMA.  

Zakup udziałów został sfinansowany środków własnych Asseco Poland S.A.  

Nabyte udziały stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego SINTAGMA, 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) 

 

 


