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Rzeszów, 10 grudnia 2007 r. 

 
Informacja o przydziale akcji serii E 
 
Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 grudnia 2007 r. Zarząd Spółki dokonał 
przydziału wszystkich 4.644.580 akcji zwykłych na okaziciela serii E po cenie emisyjnej 70,00 zł za 
jedną akcję. Akcje przydzielono wyłącznie instytucjom finansowym będącym jednocześnie 
inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie. 

Akcje serii E w liczbie nie wyższej niż 4.644.580 akcji zwykłych na okaziciela emitowane są na 
podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2007 r. w 
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji w stosunku do 
dotychczasowych akcjonariuszy.  

Oferta publiczna akcji serii E została przeprowadzana w ramach subskrypcji prywatnej  w rozumieniu 
art. 431 ust. 2, pkt. 1 ustawy z 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („KSH”). Oferta 
skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 29 lipca 
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”). 

Na podstawie zwolnienia określonego w art. 7 ust. 3, pkt. 1) oraz ust. 4 pkt. 1) Ustawy o Ofercie w 
związku z ofertą i dopuszczeniem akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie nie zostaną sporządzone żadne dokumenty ofertowe. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż szczegółowy raport podsumowujący wyniki oferty akcji serii 
E, o którym mowa w art.33 ust.1 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) zostanie przekazany w odrębnym raporcie bieżącym w terminie 
wymaganym w ww. Rozporządzeniu tj. w terminie 14 dni od dnia zakończenia subskrypcji. 

 

 

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) 

 


