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Rzeszów, 30 listopada 2007 r. 
 
Sprzedaż akcji spółki ANICA SYSTEM S.A. przez Asseco Poland S.A. na rzecz Asseco 
Business Solutions S.A.  
 

Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada 2007 r. została podpisana 

umowa zbycia akcji („Umowa”) spółki ANICA SYSTEM S.A. z siedzibą w Lublinie  zarejestrowanej w 

Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041492 (”ANICA”). 

Umowa została zawarta pomiędzy Asseco Poland S.A. i spółką zależną Asseco Poland S.A. - Asseco 

Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ul. L. Herc 58, 20-328 Lublin, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028257.  

Na mocy postanowień Umowy Asseco Poland S.A. zbyło wszystkie posiadane akcje w liczbie 

2.732.415 (dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta piętnaście) akcji imiennych 

zwykłych ANICA, o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, stanowiących łącznie 

ok. 60,6% w kapitale zakładowym ANICA i taki sam procentowy udział głosów w walnym 

zgromadzeniu ANICA. 

Całkowita wartość nabycia akcji przez Asseco Business Solutions SA wynosi 56.064.022,87 złotych 

(słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dwa złote 87/100). 

Wartość nabycia akcji przez Asseco Poland po uwzględnieniu kosztów finansowania wyniosła 

56.064.022,87 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia 

dwa złote 87/100).   

ANICA SYSTEM jest polską firmą informatyczną z siedzibą w Lublinie specjalizującą się w realizacji 

zaawansowanych technologicznie projektów informatycznych. ANICA SYSTEM jest liderem wśród 

producentów systemów SFA (Sales Force Automation), w tym przede wszystkim aplikacji mobilnych, 

wspomagających zarządzanie sieciami przedstawicielskimi. W portfolio produktów ANICA SYSTEM 

znajduje się między innymi system ebi mobile, wiodący na europejskim rynku system mobilny. ANICA 

SYSTEM oferuje także szeroki zakres usług doradczych, kompleksowe usługi outsourcingowe – 

zarówno w zakresie infrastruktury, oprogramowania, jak również szeregu specjalistycznych usług.  

Łączna wartość przychodów ze sprzedaży Anica System w 2006 r. wyniosła 41 839 tys. zł, zaś 

wypracowany zysk netto wyniósł 6 111 tys. zł. Cele Zarządu na rok bieżący (2007) obejmują 

odpowiednio wartości - przychody ze sprzedaży na poziomie 45,2 mln zł, a zysk netto - 7,1 mln zł.  

Dwóch Członków Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A., tj.: Przewodniczący Rady 

Nadzorczej Pan Adam Góral i Członek Rady Nadzorczej Pan Zbigniew Pomianek są jednocześnie 

Członkami Zarządu Asseco Poland S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions 

S.A. Pan Jacek Duch jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.,  Pan 

Jarosław Adamski – Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. jest jednocześnie członkiem Rady 

Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.  Poza wymienionymi, nie istnieją inne powiązania 

pomiędzy Asseco Poland S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Asseco Poland S.A., a 

Asseco Business Solutions S.A. i osobami nią zarządzającymi.  

Zbyte udziały stanowią ponad 20,00% kapitału zakładowego ANICA, 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. 



 


