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Zawarcie umowy nabycia akcji spółki SKG S.A.  

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka, Asseco Poland) informuje, że w dniu 27 czerwca 

2012 r. zawarta została umowa w przedmiocie nabycia 300 akcji zwykłych imiennych 

(Akcje) stanowiących 60% kapitału zakładowego spółki SKG S.A. (SKG) z siedzibą w 

Bielsku-Białej, (Aleja Armii Krajowej 336), wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 47940, NIP: 

5471257936, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł (opłaconym w pełni), 

dzielącym się na 500 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1.000 PLN każda. 

Umowa została zawarta pomiędzy Asseco Poland a dwoma akcjonariuszami SKG 

będącymi osobami fizycznymi. 

Cena zakupu Akcji wynosi 8.700.000 zł. Płatność za nabyte akcje podzielona jest na trzy 

transze, pierwsza stanowiąca 80% ceny w wysokości 7.020.000 zł jest płatna po 

podpisaniu umowy, pozostałe transze II i III w wysokości 840.000 zł każda, płatne po 

realizacji wyników netto Spółki odpowiednio w 2012 i 2013 roku. Dodatkowo umowa 

przewiduje zakup przez Asseco Poland pozostałych 40% akcji SKG. Opcja ta może zostać 

wykonana w 2018 roku, w tym wypadku wartość kupowanych akcji uzależniona jest od 

wyników SKG za lata 2014-2017.  

SKG S.A. (dawniej: Systemy Komputerowe - Główka S.A.) działa na rynku IT od 26 lat. 

Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu dedykowanych systemów informatycznych i 

informacyjnych oraz konsultingu w zakresie nowych technologii. Posiada szerokie 

doświadczenie w takich obszarach jak: podatki i cło, handel detaliczny oraz audyt i 

analiza danych. Dostarczane przez SKG S.A. rozwiązania wspierają pracę kilkuset firm 

oraz instytucji w kraju, m.in.: Polskiej Służby Celnej, Ministerstwa Finansów, NIK, Giełdy 

Papierów Wartościowych, PGNIG, Polkomtel, LOT. 

Nabycie SKG wzmocni ofertę Asseco Poland w sektorze administracji publicznej 

i przedsiębiorstw oraz poszerzy ofertę Grupy Asseco o rozwiązania dla handlu 

detalicznego, audytu i analizy danych. 

 

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) 

 



 

 

 


