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Zakup udziałów w spółce IT Practice A/S 
 
Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 10 sierpnia wpłynęła do spółki zawrata w 
dniu 7 sierpnia 2009 r. umowa, dotycząca nabycia przez Asseco 51,65% akcji („Akcje”) w grupie IT 
Practice A/S („IT Practice”) z siedzibą w Kopenhadze (Dania).  
 
Akcje zostały nabyte od osób prawnych. 
 
Całkowite koszty transakcji nie przekroczą 73,7 mln DKK (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony 
siedemset tysięcy koron duńskich). 
 
Płatność za transakcję zostanie zrealizowana w dwóch transzach: pierwsza transza w wysokości 59,9 
mln DKK będzie płatna w dniu zawarcia umowy. Druga transza będzie płatna po publikacji 
audytowanych wyników za 2010 rok jeżeli spółka wypracuje zysk netto nie mniejszy niż 35,2 mln DKK 
w latach 2009-2010.  
 
Ponadto zgodnie z umową Asseco nabyło opcję zakupu dodatkowych 3,35% akcji IT Practice, która 
może zostać zrealizowana pomiędzy 20 grudnia 2009 a 31 stycznia 2010 roku. 
 
IT Practice specjalizuje się w budowie aplikacji oraz rozwiązań „pod klucz” , a także w usługach z 
zakresu optymalizacji architektury i infrastruktury informatycznej. Wśród klientów IT Practice znajdują 
się są głównie firmy z sektora bankowo-finansowego oraz biotechnologicznego, m.in.: Nykredit, PBS, 
Nordea, NovoZymes, Experian, JP Morgan Chase & Co, ING Bank. 
 
Grupa IT Practice zatrudnia 84 osoby. W 2008 roku skonsolidowane przychody spółki wyniosły 127,3 
mln DKK, zaś zysk operacyjny i zysk netto odpowiednio 22,4 mln i 17,8 mln DKK. 
 
Nabycie spółki IT Practice jest początkiem budowy mocnej grupy regionalnej Asseco Northern 
Europe, działającej w krajach skandynawskich oraz republikach nadbałtyckich.  
 
Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco, 
a zbywającymi akcje w spółce IT Practice i osobami nimi zarządzającymi. 
 
Zakup akcji został sfinansowany ze środków własnych Asseco. 
 
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) 
 

 


