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Zakup udziałów w spółce Raxon Informatica S.A.  

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 26 lutego 2009 r. spółka podpisała umowę 
w przedmiocie nabycia 55% akcji („Akcje”) spółki Raxon Informatica S.A. („Raxon”) z siedzibą 
Madrycie, Hiszpania, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym w Madrycie. 

Akcje zostały zakupione od dwóch osób fizycznych. 

Wartość nabycia akcji wynosi 15,4 mln euro (słownie: piętnaście milionów czterysta tysięcy euro). 
Dodatkowa płatność możliwa jest po osiągnięciu przez Raxon wyników finansowych określonych w 
umowie nabycia akcji za rok finansowy 2008/2009, który kończy się 31 marca 2009 r. 

W skład Raxon Informatica wchodzą również: Raxon IT Services (100% udziału w kapitale), 
Promociones Informaticas Seisdosmil SA (95% udziału w kapitale) oraz Renting 2006 S.L.U. (100% 
udziału w kapitale). 

Grupa Raxon oferuje swoim klientom konsultacje w zakresie infrastruktury IT, systemy 
bezpieczeństwa, rozwiązania do zarządzania zasobami ludzkimi, usługi outsourcingowe oraz 
kompleksowe wsparcie IT. Wśród najważniejszych klientów są m.in.: Telefonica, Hawlett Packard, 
Ericsson, Hyatt Corporation, Banko Santander Central Hispano, Pfizer, Benesto – Banco Espanol de 
Credito, Bank of America, Dell Computer, Toyota, Vodafone. 

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi 
Asseco Poland S.A., a zbywającymi akcje w spółce Raxon i osobami nią zarządzającymi.  

Zakup akcji został sfinansowany ze środków własnych Asseco Poland S.A.  

Nabyte akcje stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego Raxon, 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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