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Zakończenie wezwania. Spółka nie nabyła akcji. 

 

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 9 lipca 2012 r. upłynął 

maksymalny, dopuszczalny prawem 120-dniowy okres przyjmowania zapisów na 

sprzedaż akcji Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, w ramach ogłoszonego przez Spółkę 

w dniu 22 lutego 2012 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100 % akcji spółki 

Sygnity S.A. („Wezwanie”).  

Do dnia 9 lutego 2012 r. włącznie nie ziścił się żaden z warunków skuteczności 

Wezwania, którymi były: 

a) uzyskanie przez Asseco Poland S.A. bezwarunkowej zgody organu ochrony 

konkurencji i konsumentów na przejęcie kontroli nad Sygnity S.A. (lub upływ 

ustawowego terminu na wydanie decyzji) 

b) złożenie zapisów na nie mniej niż 7.951.900 akcji (66,9% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu) Sygnity S.A., 

a których łącznego spełnienia oczekiwała Spółka. 

Spółka wyjaśnia, że do dnia 9 lipca 2012 r. włącznie, nie otrzymała w sprawie planowanej 

koncentracji żadnej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również nie 

upłynął do tego dnia ustawowy termin na wydanie decyzji. Nie złożono również zapisów 

na sprzedaż akcji, w liczbie odpowiadającej minimalnemu progowi.  

Decyzja o nienabywaniu akcji Sygnity S.A., w przypadku niespełnienia się warunku 

opisanego w punkcie a), wynika z przekonania Spółki, iż takie nabycie, skutkujące 

brakiem możliwości wykonywania prawa głosu z nabytych akcji, jest nieuzasadnione z 

punktu widzenia celu, dla którego Wezwanie zostało ogłoszone. Asseco Poland S.A. 

planując nabyć pakiet kontrolny akcji, chciało mieć decydujący wpływ na działalność 

Sygnity S.A., co jest możliwe w przypadku korzystania z podstawowego prawa jakim jest 

prawo głosu z akcji. 

W związku z powyższym Wezwanie nie doszło do skutku. 

 

 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z §6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów 
wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich 
ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań 



 

 

 


