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Podpisanie Planu Połączenia z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym 

„POSTINFO” Sp. z o.o.   

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 października 2013 r. 

został uzgodniony i podpisany plan połączenia („Plan Połączenia”) ze spółką 

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „POSTINFO” Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (Postinfo"). 

Podmiotami łączącymi się są: 

(1) Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-

322 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82, o kapitale zakładowym w wysokości 

83.000.303,00 zł, opłaconym w całości, zwaną dalej „Asseco Poland” lub „Spółką 

Przejmującą”, 

i 

(2) PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE „POSTINFO” Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Branickiego 13, 02-972 Warszawa, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000037018, NIP 5260251902, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, 

zwaną dalej „Postinfo” lub „Spółką Przejmowaną”, 

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez 

przejęcie), przez przeniesienie całego majątku  Postinfo (jako Spółki Przejmowanej) na 

Asseco Poland (jako Spółkę Przejmującą) („Połączenie”). W wyniku połączenia  Postinfo 

zostanie rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji.  

Aktualny kapitał zakładowy Postinfo wynosi 50.000 zł i dzieli się na 50 udziałów 

o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Jedynym wspólnikiem Postinfo jest Asseco 

Poland S.A.  

W związku z tym, że Spółka Przejmująca Asseco Poland S.A posiada wszystkie udziały 

Spółki Przejmowanej Postinfo, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 

§ 1 oraz 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 

oraz bez wymiany udziałów Spółki Postinfo jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale 

zakładowym Asseco Poland jako Spółki Przejmującej. Statut Spółki nie będzie zmieniony 

w związku z Połączeniem spółek. 



 

 

Wraz z niniejszym raportem bieżącym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Plan 

Połączenia wraz z dołączonymi dokumentami, sporządzony zgodnie z art.499 KSH.  

Zgodnie z art.516 § 5 i 6 KSH Spółki łączące się nie sporządzają Sprawozdań Zarządów 

uzasadniających połączenie oraz nie poddają Planu połączenia badaniu przez biegłego 

rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.   

Planowane połączenie stanowi realizację polityki Asseco Poland S.A. zakładającej 

uporządkowanie i uproszczenie struktury organizacyjno-prawnej w Grupie Kapitałowej 

Asseco.  

POSTINFO świadczy usługi projektowe, wdrożeniowe, utrzymaniowe oraz konsultingowe z 

zakresu telekomunikacji i systemów informatycznych. Firma oferuje głównie 

wyspecjalizowane rozwiązania systemowe w zakresie informatyki przeznaczone dla 

operatorów telekomunikacyjnych.  

Asseco Poland buduje i wdraża scentralizowane, kompleksowe systemy informatyczne 

obsługujące najważniejsze procesy biznesowe dla większości sektorów gospodarki w 

Polsce. 

 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. 
U. 2009, nr 33 , poz. 259) 

 


