
RB 90/2007  

Rzeszów, 20 grudnia 2007 r. 

 

Informacja o ograniczeniach dotyczących akcji Asseco Poland S.A.  

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że od chwili rejestracji w dniu 19 grudnia 2007 r. 
podwyższenia kapitału zakładowego Asseco w drodze emisji akcji serii E (por. raport bieżący 87/2007 
z dnia 20 grudnia 2007 r.) wywiera skutek zobowiązanie Asseco typu „lock-up”, przewidziane umową 
o gwarantowanie oferty z dnia 6 grudnia 2007 r. zawartą pomiędzy Asseco a UniCredit CAIB Polska 
S.A., UniCredit CAIB UK Limited oraz Bankiem Austria Creditanstalt AG (łącznie UniCredit) (por. 
raport bieżący 83/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r.), zobowiązujące Asseco do nie podejmowania 
określonych czynności w odniesieniu do akcji Asseco, z wyłączeniem emisji akcji Asseco w związku z 
połączeniem z Prokom Software S.A. opisanych w raporcie bieżącym nr 79/2007 z dnia 30 listopada 
2007 roku. 

Asseco zobowiązało się, że do końca okresu 6 miesięcy liczonego od daty pierwszego notowania na 
GPW 4.644.580 akcji serii E wyemitowanych przez Asseco, ani Asseco, ani żaden z jej podmiotów 
podporządkowanych: 

a) nie zaproponuje ani w żaden inny sposób nie będzie wspierać nowych emisji własnych akcji, 
nie ogłosi zamiaru emisji własnych akcji i/lub emisji jakichkolwiek papierów wartościowych 
zamiennych na akcje własne lub papierów wartościowych, które w jakikolwiek inny sposób 
uprawniałyby do nabycia własnych akcji lub 

b) nie wyemituje ani nie zaproponuje emisji papierów wartościowych, które w jakikolwiek inny 
sposób uprawniałyby do nabycia akcji Asseco lub 

c) nie zawrze ani nie zaproponuje zawarcia jakiejkolwiek transakcji (w tym transakcji z 
zastosowaniem pochodnych instrumentów finansowych), której ekonomiczny efekt byłby 
podobny do sprzedaży akcji Asseco 

bez uzyskania, w każdym przypadku, pisemnej zgody UniCredtit, udzielanej bez zbędnej zwłoki przy 
uwzględnieniu interesów osób, które objęły akcje serii E 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) 

 


