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RB 20/2008  

Rzeszów, 19 lutego 2008 r. 

 

Zawiadomienie o nabyciu własności akcji Prokom Software S.A. oraz całkowitym wykonaniu 
umowy z dnia 29 września 2007 roku 

 

Zarząd „Asseco Poland” S.A. („Asseco”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 57/2007 
opublikowanego w dniu 30 września 2007 r. dotyczącego zawarcia przez Asseco w dniu 29 września 
2007 r. warunkowej umowy sprzedaży akcji Prokom Software S.A. („Prokom”) z Prokom Investments 
S.A. oraz Panem Ryszardem Krauze („Umowa”), a także raportów o numerach: 70/2007, 86/2007 
oraz 13/2008, dotyczących nabycia przez Asseco własności akcji Prokom w wyniku częściowego 
wykonania Umowy, informuje, że w dniu 19 lutego 2008 r. w wyniku częściowego wykonania Umowy 
Asseco nabyło własność 2 akcji zwykłych na okaziciela Prokom.  

W związku z  powyższym nabyciem Umowa została w całości wykonana. W związku ze zbyciem 
wszystkich akcji Prokom, będących własnością, odpowiednio, Pana Ryszarda Krauze oraz Prokom 
Investments S.A., Pan  Ryszard Krauze oraz Prokom Investments S.A. przestali być akcjonariuszami 
Prokom, w związku z czym utracili przysługujące im na podstawie statutu Prokom uprawnienia 
osobiste do powoływania po jednym członku rady nadzorczej Prokom.  

W wyniku powyższego nabycia Asseco posiada łącznie 120.120 akcji imiennych Prokom 
uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 głosów na 1 akcję oraz 2.865.354 akcji zwykłych na 
okaziciela Prokom stanowiących łącznie ok. 21,49% kapitału zakładowego Prokom oraz 
uprawniających łącznie do 3.465.954 głosów na walnym zgromadzeniu Prokom stanowiących ok. 
23,69 % głosów na walnym zgromadzeniu Prokom. 

Przed opisanym powyżej nabyciem Asseco posiadało 120.120 akcji imiennych Prokom 
uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 głosów na 1 akcję oraz 2.865.352 akcji zwykłych na 
okaziciela Prokom reprezentujących łącznie ok. 21,49% udziału w kapitale zakładowym Prokom oraz 
uprawniających łącznie do 3.465.952 głosów na walnym zgromadzeniu Prokom stanowiących 
ok. 23,69% głosów na walnym zgromadzeniu Prokom. 

 

 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z § 56 ust 1 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) 

 

 


