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Rzeszów, 17 wrzesień 2007 r. 
 
Zakup udziałów spółki SINTAGMA Sp. z o.o. przez Asseco Poland S.A. 

 
Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż spółka w dniu dzisiejszym otrzymała informację o podpisaniu 

umowy nabycia udziałów („Umowa”) spółki SINTAGMA UAB Sp. z o.o. z siedzibą w Wilnie, przy ul. 

Kalvariju 125, LT-08221 Wilno, Litwa 58, zarejestrowanej pod numerem 224655190, (”SINTAGMA”).  

Umowa została zawarta z datą 14 września 2007 r. pomiędzy Asseco Poland S.A. a 7 wspólnikami 

spółki SINTAGMA, głównie założycielami SINTAGMY.  

Asseco Poland S.A. zakupiła 50 616 udziałów stanowiących 56,24 % udział w kapitale zakładowym 

spółki SINTAGMA i taki sam procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu, za cenę, na którą 

składa się: stała wartość 11.340.515 LTL (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy 

pięćset piętnaście litów, tj. ok. 3 284 440 EUR) oraz zmienny składnik ceny uzależniony od wartości 

zysku netto i zysku operacyjnego osiągniętego przez SINTAGMĘ w roku obrotowym 2007, który przy 

założeniu osiągnięcia przez SINTAGMĘ prognozowanego zysku netto za rok 2007 w wysokości 

2 441 000 LTL (706 962 EUR) wyniesie 3 521 434 LTL (1 019 878 EUR). 

Spółka SINTAGMA powstała w 1994 roku. Obecnie jest wiodącą litewską spółką, zajmującą się 

rozwojem oprogramowania i integracją systemów informatycznych. SINTAGMA dostarcza rozwiązania 

dla administracji publicznej, sektora finansowego oraz innych klientów. Spółka oferuje innowacyjne 

systemy dedykowane do zarządzania projektem. SINTAGMA ma bogatą ofertę rozwiązań 

przeznaczonych do zarządzania dokumentami, bibliotekami, do archiwizacji oraz zarządzania 

ubezpieczeniami na życie.  

Głównymi partnerami technologicznymi Spółki są światowi liderzy, tacy jak: IBM, Oracle, Microsoft, 

Unisys. Wśród klientów SINTAGMY znaleźć można: w sektorze ubezpieczeń - Sampo Life, SEB VB 

Life, Commercial Union, Motor Bureau; w administracji publicznej – Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Obrony, 

Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Środowiska, samorządy terytorialne; w sektorze bibliotek i 

archiwów – Litewska Biblioteka Narodowa, 60 bibliotek publicznych, biblioteki szkolne, Biblioteka 

Narodowa Białorusi, Litewskie Archiwum Centralne; spółki rynku medialnego, poczty i wiele innych. 

W roku 2006 SINTAGMA osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 5,9 mln euro i zysk netto w 

wysokości 0,595 mln euro. Marża operacyjna osiągnęła w zeszłym roku poziom 12%. Spółka 

zatrudnia 110 osób. 

Nie istnieją powiązania pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi 

Asseco Poland S.A., a zbywającym udziały w SINTAGMA i osobami nią zarządzającymi.  

Zakup udziałów został sfinansowany środków własnych Asseco Poland S.A.  

Nabyte udziały stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego SINTAGMA, w związku z powyższym 

stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 

 


