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Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie porozumień dotyczących 

zbycia akcji Infovide Matrix 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 57 ust.1 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm) oraz § 2 ust. 1 

pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju 

informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania 

emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji 

poufnych z dnia (Dz.U. Nr 67, poz. 476), w dniu 18 września 2015 r. opóźnił, do dnia 

23 września 2015 r., przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o 

prowadzonych negocjacjach w sprawie nabycia większościowego pakietu akcji od 

akcjonariuszy spółki Infovide Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-460 

Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122829, przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 

5260011003, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 1 247 670,50 zł 

(„Infovide“). 

W dniu 23 września 2015 roku Spółka zawarła z poniżej wskazanymi akcjonariuszami 

(„Akcjonariusze”) porozumienia dotyczące zbycia przez Akcjonariuszy posiadanych przez 

Nich pakietów akcji Infovide w przypadku ogłoszenia przez Spółkę Wezwania do 

zapisywania się na sprzedaż akcji Infovide na warunkach określonych w tym Wezwaniu: 

(i) z akcjonariuszem Well.com Holding GmbH w przedmiocie zbycia 4.571.885 

(słownie: czterech milionów pięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy osiemset 

osiemdziesięciu pięciu) sztuk akcji Spółki, co stanowi udział w wysokości 36,64 % 

kapitału zakładowego Spółki; 

(ii) z akcjonariuszem Santiole Investments Limited w przedmiocie zbycia 

1.891.792 (słownie: jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy 

siedmiuset dziewięćdziesięciu dwóch) sztuk akcji Spółki, co stanowi udział w 

wysokości 15,16 % kapitału zakładowego Spółki;  

(iii) z akcjonariuszem Borisem Stokalskim-Dzierzykraj w przedmiocie zbycia 

1.687.421 (słownie: jednego miliona sześciuset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy 



 

 

czterystu dwudziestu jeden) sztuk akcji Spółki, co stanowi udział w wysokości 

13,52% kapitału zakładowego Spółki; 

(iv) z akcjonariuszem Golville Trading Limited, w przedmiocie zbycia 641.824 

(słownie: sześciuset czterdziestu jeden tysięcy ośmiuset dwudziestu czterech) 

sztuk akcji Spółki, co stanowi udział w wysokości 5,14 % kapitału zakładowego 

Spółki, 

(v) z akcjonariuszem Michałem Buda, w przedmiocie zbycia 45.835 (słownie: 

czterdziestu pięciu tysięcy ośmiuset trzydziestu pięciu) sztuk akcji Spółki, co 

stanowi udział w wysokości 0,36 % kapitału zakładowego Spółki. 

Jednocześnie Spółka informuje, że informacja o ogłoszeniu Wezwania do zapisywania się 

na sprzedaż akcji Infovide wraz z treścią Wezwania została opublikowana w raporcie 

bieżącym nr 19/2015. 

 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z § 56 ust 1 i 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 
184, poz. 1539) 


