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RB 76/2010  

Rzeszów, 22 grudnia 2010 r. 

 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Poland S.A.   

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy w 
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 5.433.174 akcji zwykłych na okaziciela 
serii J („Akcje Serii J”) o kwotę 5.433.174 (pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto 
siedemdziesiąt cztery) złote. Jednocześnie, Sąd dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego 
Spółki o kwotę 5.433.174 (pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery)  
złote. Obniżenie nastąpiło w związku z automatycznym umorzeniem 5.433.174 (pięć milionów 
czterysta trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery) własnych Spółki nabytych przez Spółkę w 
dniu 1 kwietnia 2008 r. w drodze sukcesji uniwersalnej w wyniku połączenia ze spółką Prokom 
Software S.A. („Akcje Własne”). Automatyczne umorzenie Akcji Własnych nastąpiło na podstawie § 9 
ust. 6 statutu Spółki w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 20 września 2010 r. uchwały 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (raport bieżący 
nr 51/2010 z dnia 20 września 2010 r.).  

 

W związku z powyższym: 

(i) kapitał zakładowy Spółki, po rejestracji nie uległ zmianie i wynosi 77.565.530 zł; 

(ii) ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki, po rejestracji zmiany, 
wynosi 77.565.530; 

(iii) w wyniku automatycznego umorzenia 5.433.174 sztuk Akcji Własnych Spółka nie posiada obecnie 
Akcji Własnych. 

 

Jednocześnie Sąd Rejonowy zarejestrował zmiany Statutu Spółki, o których Spółka informowała 
raportem bieżącym nr 72/2010 z dnia 27 listopada 2010 r. W związku z powyższym wchodzi w życie 
Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego 
Statutu, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 75/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. 

 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) 

 


