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Nabycie przez Asseco Poland S.A. akcji w portugalskiej spółce Exictos SGPS
Zarząd Asseco Poland S.A („Asseco”) informuje, że w dniu 03 września 2015 r. podpisane
zostały umowy nabycia 61,38% akcji w spółce informatycznej Exictos - Sociedade Gestora
de Participações Sociais, S.A. („Exictos”), spółce akcyjnej o kapitale zakładowym
wynoszącym 2,173,915.00 €, w pełni opłaconym, który dzieli się na 434,783 akcji
imiennych o wartości nominalnej 5.00 € każda, zarejestrowanej pod numerem 506 838
374, z siedzibą w Estrada Comandante Camacho de Freitas no. 905, 9050-222 Funchal,
Madera, Portugalia.
Sprzedającymi akcje jest pięć osób fizycznych oraz spółka IFOGEST, CONSULTADORIA DE
INVESTIMENTOS, S.A., z siedzibą Rua Joshua Benoliel, n.º 1, 4.º D, 1250 Lizbona,
Portugalia, zarejestrowana pod numerem 503473863.
Wartość transakcji wynosi 21,483 mln euro. Transakcja została dokonana ze środków
własnych Asseco.
Exictos specjalizuje się w produkcji oraz wdrażaniu oprogramowania dla sektora
bankowego i obsługuje ponad 60 banków w Portugalii i w krajach portugalskojęzycznych.
Spółka prowadzi działalność przede wszystkim w Afryce, w krajach takich jak: Angola,
Mozambik, Republika Zielonego Przylądka czy Namibia. Posiada również klientów na Malcie
i we Wschodnim Timorze. Spółka zatrudnia 383 osoby, większość w Portugalii. Przychody
spółki za 2014 rok wyniosły 41,45 mln euro, a zysk netto osiągnął poziom 4,95 mln euro.
Transakcja nabycia większościowego pakietu w Exictos jest dla Asseco kontynuacją
rozwoju na rynkach wschodzących, w tym przede wszystkim w Afryce. Pozwoli ona także
umocnić pozycję Asseco w regionie półwyspu iberyjskiego oraz zwiększyć potencjał
sprzedaży produktów Asseco dedykowanych branży finansowej na rynkach Europy, Afryki
i Azji oraz – w przyszłości – Ameryki Południowej.
Podstawa prawna:
Zgodnie z § 56 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
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