
Emisja akcji serii J z prawem poboru
dla dotychczasowych akcjonariuszy

Warszawa, październik 2010



ZastrzeŜenie

� Niniejsza prezentacja została sporządzona przez Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) wyłącznie na potrzeby prezentacji dla prasy w dniu 14 października
2010 r. Uczestnicząc w spotkaniu, na którym zostanie przedstawiona prezentacja, lub zapoznając się z jej treścią, wyraŜają Państwo zgodę na określone poniŜej ograniczenia
i zastrzeŜenia. Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w związku z ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polski akcji zwykłych serii J Spółki („Akcje”)
oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Oferta”).

� Prezentacja ma wyłącznie charakter promocyjny, nie stanowi, i nie powinna być interpretowana jako, oferta, nakłanianie lub zaproszenie do złoŜenia zapisu na lub nabycia w
inny sposób jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub któregokolwiek z członków grupy kapitałowej Spółki. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji
dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Niniejsza prezentacja nie stanowi prospektu na potrzeby odpowiednich przepisów prawnych implementujących
Dyrektywę 2003/71/WE. Prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą stanowi jedyny prawnie wiąŜący dokument zawierający informacje o Spółce
i o Ofercie. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 października 2010 r. i został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 13
października 2010 r. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.asseco.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie, a takŜe na stronie internetowej Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).

� KaŜdej inwestycji w Akcje w ramach Oferty naleŜy dokonywać wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie oraz wszelkich aneksów do Prospektu. Po publikacji
Prospekt moŜe zawierać informacje odmienne od informacji zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji ani zapewnienia, Ŝe informacje
zawarte w niniejszej prezentacji zostały uaktualnione. Wszelkie opinie wyraŜone w prezentacji mogą podlegać zmianie bez późniejszego zawiadomienia.
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� Spółka i jej podmioty powiązane, doradcy lub przedstawiciele nie ponoszą Ŝadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą z tytułu wykorzystania niniejszej
prezentacji lub jej treści albo z jakiegokolwiek innego tytułu w związku z niniejszą prezentacją.

� W niniejszej prezentacji zawarte są stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawierają stwierdzenia na temat przewidywanych osiągnięć,
planów, celów, strategii, przyszłych zdarzeń oraz świadczeń, a takŜe załoŜenia przyjęte na potrzeby takich stwierdzeń, inne niŜ stwierdzenia przedstawiające fakty
historyczne. Słowa „uwaŜać”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „zamierzać’, „szacować”, „prognozować”, „projektować”, formy czasowników w czasie przyszłym oraz „moŜe”,
„powinno”, a takŜe podobne wyraŜenia stanowią wyznaczniki stwierdzeń dotyczących przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują oświadczenia na temat
strategii, rokowań i perspektyw rozwoju, przyszłych planów oraz potencjału dalszego rozwoju, płynności i zasobów kapitałowych a takŜe inwestycji kapitałowych, wzrost
popytu na produkty, perspektyw gospodarczych i trendów w poszczególnych branŜach, rozwoju rynków, wpływu inicjatyw legislacyjnych, a takŜe pozycji konkurentów. Ze
względu na swój charakter stwierdzenia dotyczące przyszłości wiąŜą się ryzykiem oraz niepewnością, poniewaŜ dotyczą zdarzeń i zaleŜą od okoliczności, które mogą, lecz nie
muszą wystąpić w przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej prezentacji są oparte o szereg załoŜeń, z których wiele z kolei wynika z innych
załoŜeń, a w szczególności z informacji dostępnych od osób trzecich. ChociaŜ Spółka uwaŜa, Ŝe załoŜenia te były uzasadnione w chwili ich robienia, podlegają one jednak, ze
swojej natury, istotnym niewiadomym, które są trudne lub niemoŜliwe do przewidzenia i znajdują się poza kontrolą Spółki. Spółka moŜe nie osiągnąć powyŜszych celów,
oczekiwań lub przewidywań. Spółka zaznacza, Ŝe stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych osiągnięć oraz Ŝe jej aktualne wyniki operacyjne,
sytuacja finansowa i płynność, a takŜe rozwój w branŜy, w której Spółka prowadzi działalność, mogą znacząco róŜnić się od przedstawionych lub sugerowanych w
stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji. Ani Spółka, ani Ŝadnej z jej przedstawicieli, pracowników lub doradców nie zamierzają ani nie są
zobowiązani do uzupełniania, zmiany, aktualizacji lub ponownej redakcji jakichkolwiek ze stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji.

� Niniejsza prezentacja, oraz wszelkie materiały rozpowszechniane w związku z tą prezentacją lub Ofertą, nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo
pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym
materiale moŜe podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty ani propozycji publicznego nabycia lub objęcia papierów
wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o
obrocie papierami wartościowymi z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych ").



Agenda

� Emisja akcji 

� Główne aspekty Oferty

� Harmonogram oferty� Harmonogram oferty

� Struktura akcjonariatu Spółki

� Wykorzystanie środków z emisji

� Perspektywy
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Emisja akcji 
Główne aspekty Oferty

• Oferta do 5.433.174 akcji zwykłych

• Oferta kierowana do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, z 

zachowaniem prawa poboru

• Dzień prawa poboru został ustalony na 18 października br.

Struktura 
Oferty

• Współczynnik Subskrypcji: 1 nowa akcja za 14,28 praw poboru

• Cena Emisyjna: 50 PLN; Wpływy brutto: 271,66 mln PLN

• Rozwiązanie kwestii posiadanych przez Asseco akcji własnych –

po ofercie wszystkie posiadane akcje własne zostaną umorzone, a 

kapitał zakładowy pozostanie na niezmienionym poziomie przy 

załoŜeniu, Ŝe oferta powiedzie się w 100%

Subskrypcja 
Praw Poboru

• Uprawnienie do Dywidendy: Nowe akcje będą uprawnione do 

uczestnictwa w dywidendzie za rok 2010

• Lock-Up: Spółka – 6 miesięcy

Pozostałe 
Kwestie
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Emisja akcji 
Harmonogram Oferty

• Dzień Prawa Poboru18 października

• Notowanie Jednostkowych Praw Poboru
22 października –
27 października

• Przyjmowanie zapisów w ramach Prawa Poboru
22 października –

• Przyjmowanie zapisów w ramach Prawa Poboru
22 października –

2 listopada

• Przydział akcji w ramach wykonania Prawa Poboru10 listopada

• Przyjmowanie zapisów na akcje nie objęte w ramach wykonania 

Prawa Poboru
12 listopada

• Notowane PDA na GPWok. 23 listopada
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Emisja akcji 
Główne aspekty – struktura akcjonariatu

Akcjonariat przed Transakcją* Akcjonariat po Transakcji
Asseco Poland 
(Akcje własne)

7,00% Adam Góral
10,42%

AVIVA OFE 
AVIVA BZ WBK 

9,61%

ING OFE
7,22%

OFE PZU ,,Złota 

Pozostali 
akcjonariusze

60,23%

Adam Góral
10,42%

AVIVA OFE 
AVIVA BZ WBK 

10,42%

ING OFE
7,83%

OFE PZU ,,Złota 
Jesień"
5,99%

Pozostali 
akcjonariusze

*ZałoŜenia prezentowanej nowej struktury akcjonariatu:

� Wszystkie prawa poboru zostaną wykonane – zostanie wyemitowanych 5.433.174 nowych akcji

� Nie zostaną wykonane (i) prawa poboru przysługujące akcjom własnym  (zgodnie z przepisami prawa nie wykonuje się prawa poboru z akcji własnych) oraz (ii) prawa poboru przysługujące p. Adamowi 
Góralowi (nie będzie uczestniczyć w ofercie) – załoŜono, iŜ te akcje zostałyby objęte przez pozostałych akcjonariuszy spółki pro-rata

� Akcje własne posiadane przez spółkę zostaną umorzone w liczbie równej wielkości emisji (5.433.174) i tym samym zostanie rozwiązany problem posiadanych przez Spółkę akcji własnych

OFE PZU ,,Złota 
Jesień"
5,52%

akcjonariusze
65,34%
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Akcjonariusz Liczba akcji 
(szt.)

Liczba głosów 
(%)

Adam Góral 8.083.000    10,42

AVIVA OFE AVIVA BZ WBK 7.450.934 9,61

ING OFE 5.600.000 7,22

Asseco Poland (akcje własne)* 5.433.174    7,00

OFE PZU „Złota Jesień” 4.281.040 5,52

Pozostali akcjonariusze 46.717.382 60,23

Ogólna liczba Akcji 77.565.530    100,00

Akcjonariusz Liczba akcji 
(szt.)

Liczba głosów 
(%)

Adam Góral 8.083.000    10,42

AVIVA OFE AVIVA BZ WBK 8.083.072 10,42

ING OFE 6.075.031 7,83

Asseco Poland (akcje własne)* 0 0

OFE PZU „Złota Jesień” 4.644.202 5,99

Pozostali akcjonariusze 50.680.224 65,34

Ogólna liczba Akcji 77.565.530    100,00



Agenda

� Emisja akcji  

� Wykorzystanie środków z emisji
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� Akwizycja Grupy Formula Systems

� Dalsza rozbudowa Grupy Asseco

� Perspektywy



Wykorzystanie środków z emisji
Cele emisji

Dwa moŜliwe cele wykorzystania wpływów z emisji akcji seri J

Akwizycja Grupy Formula SystemsCel podstawowy

*Asseco przewiduje, Ŝe w przypadku nie dojścia do skutku nabycia akcji w Formula Systems, środki z emisji Oferowanych

Akcji zostaną wydatkowane na inne cele akwizycyjne w terminie ok. 12 miesięcy od dnia zamknięcia Oferty.

Dalsza rozbudowa Grupy AssecoCel alternatywny*
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Wykorzystanie środków z emisji
Akwizycja Grupy Formula Systems 

Asseco zawarło umowy nabycia akcji stanowiących 50,19% w kapitale zakładowym oraz 51,18% głosów na

Walnym Zgromadzeniu czołowej izraelskiej spółki IT Formula Systems.

� dostęp do międzynarodowych rynków IT (USA, Izrael, Kanada, Japonia) 

� dostęp do izraelskiego rynku IT - jednego z najbardziej innowacyjnych rynków na  świecie

� dostęp do najwyŜszej klasy światowych specjalistów IT

Oczekiwane synergie dla Grupy Asseco
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� wymiana know-how i technologii

� uzupełnienie oferty produktowej Grupy Asseco o produkty Formula Systems

� wykorzystanie sieci dystrybutorów spółek Formula do sprzedaŜy produktów Asseco

Przejęcie Formula Systems umoŜliwi dalszy rozwój

Grupy Asseco na światowych rynkach IT



Akwizycja Grupy Formula Systems
Obszar działania Spółek

Obszary działania

� Kraje działalności Grupy Asseco: 

Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, Bałkany

, Hiszpania, Niemcy, Skandynawia, Turcja

. 

� Kraje działalności grupy Formula 

Systems: 
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Izrael – innowacyjny rynek IT

Wg. liczby informatyków na 10,000 mieszkańców

148

83 80
60 55 55 45 43 33 33 32 25

0

50
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200

Systems: 

USA, Izrael, Kanada, Holandia, Wlk. 

Brytania, Japonia, Francja, Węgry, Niemc

y, Indie (poprzez biura) oraz wiele innych 

(poprzez dystrybutorów).



Akwizycja Grupy Formula Systems
Opis Grupy

Profil Struktura Grupy Formula Systems

� Formula Systems jest spółką 

holdingową, posiadającą unikatowe kompetencje w 

zarządzaniu międzynarodowymi spółkami IT.

� Spółka załoŜona w 1985, notowana na giełdzie w 

Tel-Awiwie (TASE) i Nasdaq Global Market. 

(od 1991 r.), o kapitalizacji 190 mln USD i wartości 

księgowej wynoszacej 284,8mln USD.

50,1%

Formula Systems

Matrix IT

58,1%

%Magic
Software 

Enterprises

71,6 %

Sapiens 
International 
Corporation

80%

Kontrybucja do:

przychodów Grupy 12% 8%księgowej wynoszacej 284,8mln USD.

� Łączne zatrudnienie w grupie Formula Systems 

wynosi około 5.200 osób.
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80%

62%

przychodów Grupy

zysku netto

12%

32%

8%

6%

Umowa nabycia akcji

� Asseco zawarło umowy nabycia 50,19% udziału w 

kapitale zakładowym oraz 51,18% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu spółki Formula Systems (1985) Ltd. z 

siedzibą w Or Yehuda, Izrael. 

� Całkowite koszty transakcji nie przekroczą 145,3 mln 

USD tj. około 437 mln PLN (1 USD = 3,0079 PLN).

Wyniki finansowe

USD mln 2009

Przychody 469,4

EBIT 37,3

Zysk Netto 19,1



Akwizycja Grupy Formula Systems 
Spółka Matrix IT

Profil Produkty Spółki

� Matrix IT, wraz z podmiotami zaleŜnymi, jest liderem 

izraelskiego rynku oprogramowania i jednocześnie 

największą firmą w Grupie Formula Systems. 

� Spółka jest notowana na giełdzie w Tel-Awiwie (TASE), o 

kapitalizacji ok. 310 mln USD.

� Oferta Matrix IT (wspólnie ze spółkami zaleŜnymi) 

obejmuje wszystkie zagadnienia z zakresu IT i 

� Matrix IT obsługiwanie klientów z sektorów: 

obronność, finanse, telekomunikacja, administracja 

publiczna, produkcja i handel oraz słuŜba zdrowia.

� Produkty i usługi świadczone przez Matrix IT obejmują:

� Outsourcing - Matrix IT oferuje trzy poziomy 

outsourcingu – od wspomaganiu kadr IT do zarządzanie 

wybranymi procesami biznesowymi klienta;obejmuje wszystkie zagadnienia z zakresu IT i 

adresowana jest do niemal wszystkich segmentów 

rynku. Spółka określana jest jako „one stop shop”, tzn. 

taka która jest w stanie zrealizować przy uŜyciu 

własnych zasobów kaŜdy projekt informatyczny, w 

pełnym zakresie. 

wybranymi procesami biznesowymi klienta;

� Professional Services – Matrix IT oferuje wysoko 

wykwalifikowaną kadrę na zasadach „Time and 

Material”; 

� Dystrybucja oprogramowania – Matrix IT jest 

przedstawicielem wiodących światowych firm IT 

oferujących m.in. rozwiązania w zakresie: CRM, BI;

� Szkolenia – Matrix IT oferuje szeroki wachlarz szkoleń 

z zakresu IT, zarządzania oraz handlu i kontroluje 80% 

rynku edukacji informatycznej;

� Usługi integracyjne oraz infrastrukturalne – Matrix

IT oferuje pełen zakres usług od budowy infrastruktury 

sieciowej, instalacji urządzeń poprzez integrację 

aplikacji do wsparcia technicznego włącznie.
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Wyniki finansowe

USD mln 2009

Przychody 368,5

Zysk Netto 20,3 



Akwizycja Grupy Formula Systems 
Spółka Sapiens International Corporation

Profil Produkty Spółki

� Sapiens International N.V., wraz z podmiotami 

zaleŜnymi, to działająca na całym świecie firma 

specjalizująca się w rozwiązaniach IT dla branŜy 

ubezpieczeniowej. 

� Spółka jest notowana w Tel-Awiwie (TASE) i Nasdaq

Global Market, o kapitalizacji ok. 50 mln USD.

� Sapiens International N.V. jest globalnym dostawcą 

� Podstawowe produkty ubezpieczeniowe Spółki to:

� RapidSureTM – rozwiązanie informatyczne dla 

ubezpieczeń majątkowych oraz 

� wielomodułowy pakiet Sapiens InsightTM

obejmujący ubezpieczenia 

majątkowe, zarządzanie 

polisami, billing, zarządzanie � Sapiens International N.V. jest globalnym dostawcą 

rozwiązań dla branŜy ubezpieczeniowej. Podstawowe 

rynki, na których Sapiens International oferuje swoje 

produkty to Ameryka Północna, Europa, Izrael oraz 

Japonia (produkt Sapiens eMerge). Pakiet Sapiens 

InsightTM oferowany jest na dwóch rynkach: USA oraz w 

regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). 

polisami, billing, zarządzanie 

szkodami, zarządzanie reasekuracją, zarządzanie 

ryzykiem ubezpieczeniowym, zarządzanie 

zamkniętymi produktami ubezpieczeniowymi oraz 

ubezpieczenia na Ŝycie i inwestycyjne.

� Sapiens oferuje ponadto Sapiens eMerge™, modelową 

architekturę, sprzedawaną jako oddzielny produkt, ale 

jest równieŜ technologią, w której tworzone są wszystkie 

rozwiązania ubezpieczeniowe oferowane przez Spółkę.
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Wyniki finansowe

USD mln 2009

Przychody 45,7

Zysk Netto 4,2 



Akwizycja Grupy Formula Systems 
Spółka Magic Software Enterprises

Profil Produkty Spółki

� Magic Software to spółka informatyczna działająca 

m.in. na rynkach 

amerykańskim, japońskim, niemieckim i 

holenderskim. 

� Spółka jest notowana na giełdzie w Tel-Awiwie (TASE) 

i Nasdaq Global Market, o kapitalizacji ok. 90 mln 

USD.

� Magic Software rozwija i sprzedaje technologie oraz 

platformy aplikacyjne wspomagające tworzenie oraz 

wdraŜanie oprogramowania. 

� Spółka oferuje teŜ usługi konsultingowe w zakresie 

projektowania infrastruktury, rozwoju aplikacji oraz 

planowania technologii, usługi wdroŜeniowe, a takŜe 

usługi wsparcia kadrowego. USD.

� Magic Software, wraz z podmiotami 

zaleŜnymi, sprzedaje swoje produkty na całym 

świecie, przy czym 95% sprzedaŜy ma charakter 

eksportowy, głównie do USA (52%), Europy (26%) 

oraz Japonii (13%). 

usługi wsparcia kadrowego. 

� Spółka posiada własne rozwiązania dla logistyki w 

lotniczym obrocie towarowym, obejmujące wszystkie 

etapy od planowania, poprzez realizację do 

fakturowania oraz windykacji naleŜności:

� W ofercie Magic Software są dwa główne produkty:

� uniPaaS – platforma szybkiego tworzenia i 

uruchamiania oprogramowania;

� iBOLT - jest klasowym rozwiązaniem 

umoŜliwiającym integrację róŜnorodnych środowisk 

aplikacyjnych działających w organizacji. 
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Wyniki finansowe

USD mln 2009

Przychody 55,4

Zysk Netto 6,1 



Wykorzystanie środków z emisji
Dalsza rozbudowa Grupy Asseco

W przypadku nie dojścia do skutku nabycia akcji w Formula Systems, środki z emisji Oferowanych Akcji zostaną

wydatkowane na inne cele akwizycyjne w Polsce oraz Europie Zachodniej

� Udział w prywatyzacji Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A.

� Akwizycja średnich i małych podmiotów działających w sektorze IT na rynkach europejskich w 

ciągu następnych 12 miesięcy:

Dalsza rozbudowa Grupy Asseco
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ciągu następnych 12 miesięcy:

Dalszy udział w konsolidacji sektora IT w celu dalszego rozwoju

Grupy Asseco na europejskich rynkach IT



Spółka 2

Dalsza rozbudowa Grupy Asseco 
Potencjalne cele akwizycji

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.

Kraj Polska

Profil Outsourcing w zakresie rozwiązań IT, tworzenie i obsługa oprogramowania dla przemysłu górniczego i 
sektora publicznego

Wyniki finansowe SprzedaŜ: 47,93 mln PLN (2009)
Zysk netto: 3,85 mln PLN (2009)

Wartość dodana Dalsze umacnianie na rynku polskim, uzupełnienie oferty

Kraj Hiszpania

Profil Oprogramowanie do działalności internetowej i mobilnej (płatności internetowe, reklamy internetowe i 
mobilne)

Wyniki finansowe SprzedaŜ: 26 mln EUR (2009)
Zysk netto: 3,5 mln EUR (2009)

Wartość dodana Dobre uzupełnienie obecnej oferty Asseco Spain

Spółka 3

Kraj Portugalia

Profil Rozwiązania Enterprise Content  Management

Wyniki finansowe SprzedaŜ: 3,2 mln EUR (2009)
Zysk netto: 0,8 mln EUR (2009)

Wartość dodana Dobre uzupełnienie obecnej oferty Asseco Spain
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Spółka 5

Dalsza rozbudowa Grupy Asseco 
Potencjalne cele akwizycji 

Spółka 4

Kraj Szwajcaria

Profil Oprogramowanie dla private banking

Wyniki finansowe SprzedaŜ: 6,3 mln CHF (2009)
Zysk netto: 1,4 mln CHF (2009)

Wartość dodana Początek obecności na rynku szwajcarskim, dobre uzupełnienie oferty Asseco dla sektora bankowego

Kraj Niemcy

Profil Oprogramowanie dla sektora finansowego 

Wyniki finansowe SprzedaŜ: 18,3 mln EUR (2009)
EBIT: 4,5 mln EUR (2009)

Wartość dodana Dobre uzupełnienie oferty Asseco. Początek obecności w sektorze finansowym w Niemczech.

Spółka 6

Kraj Szwecja

Profil Spółka consultingowa, oprogramowanie na zamówienie

Wyniki finansowe SprzedaŜ: 9 mln EUR (2009)
Zysk netto: 0,9 mln EUR (2009)

Wartość dodana Uzupełnienie Asseco Denmark. Otwarcie rynku szwedzkiego dla produktów Asseco.
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Spółka 8

Dalsza rozbudowa Grupy Asseco 
Potencjalne cele akwizycji 

Spółka 7

Kraj Dania

Profil Oprogramowanie dla telekomunikacji

Wyniki finansowe SprzedaŜ: 4 mln EUR (2010F)
Zysk netto: 0,4 mln EUR (2010F)

Wartość dodana Dobre uzupełnienie oferty Asseco dla energetyki. 

Kraj Finlandia

Profil Oprogramowanie dla energetyki i sektora uŜyteczności publicznej

Wyniki finansowe SprzedaŜ: 11 mln EUR (2009)
Zysk netto: 1,5 mln EUR (2009)

Wartość dodana Dobre uzupełnienie oferty Asseco w Skandynawii. Otwarcie rynku fińskiego dla produktów Asseco.
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Spółka 9

Kraj Finlandia

Profil Oprogramowanie ERP

Wyniki finansowe SprzedaŜ: 7 mln EUR (2009)
Zysk netto: 1,5 mln EUR (2009)

Wartość dodana Dobre uzupełnienie oferty Asseco w Skandynawii.



Agenda

� Emisja akcji

� Wykorzystanie środków z emisji
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Perspektywy
Umowa z ZUS

Umowy z dnia 8 października 2010  - główne parametry 

� Umowa świadczenia usługi 
wsparcia eksploatacji i 
utrzymania Kompleksowego 
Systemu Informatycznego w ZUS

� Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi wsparcia 
eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu 
Informatycznego w ZUS.  

� Umowa została zawarta na okres od 11 października 2010 r. 
do 10 października 2013 r. 

� Łączna wartość wynagrodzenia netto Spółki z tytułu 
wykonania umowy wynosi 403 154 918,03 zł. 

� Umowa w przedmiocie 
modyfikacji i rozbudowy 
oprogramowania Kompleksowego 
Systemu Informatycznego w ZUS

� Przedmiotem umowy jest wykonywanie modyfikacji i 
rozbudowy oprogramowania Kompleksowego Systemu 
Informatycznego w ZUS. 

� Umowa została zawarta na okres od 11 października 2010 r. 
do 10 października 2013 r. 

� Łączna wartość wynagrodzenia netto Spółki z tytułu 
wykonania umowy wynosi 249.200.000,00 zł. 
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Perspektywy
Portfel zamówień na 2010*

Skonsolidowany

3050
2537

Przychody

1987 1734

Oprogramowanie własne**

2009 results 2010 2009 results 2010

946 1003

2009 results 2010

Przychody

643 702

2009 results 2010

Oprogramowanie własne**

Jednostkowy

* Porównanie portfela zamówień na 2010 rok z przychodami osiągniętymi w roku 2009; dane w mln PLN; stan na 31 sierpnia 2010
** Oprogramowanie własne zawiera przychody z Oprogramowania i usług własnych, Outsourcingu oraz Teleinformatyki
*** Backlog nie uwzględnia podpisanej umowy z ZUS
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Perspektywy biznesowe w Polsce

� PKO BP – kilkanaście projektów rozwojowych dotyczących centralnego systemu informatycznego oraz 

innych aplikacji bankowych.

� DuŜy polski bank – dostawa i wdroŜenie def3000/CB.

� Szereg projektów dotyczących wdroŜeń poszczególnych modułów z rodziny def3000 dla kilku banków 

komercyjnych.

� Modyfikacje istniejących systemów dostosowujące do wymogów Basel II.

Bankowość i Finanse

� WdroŜenia systemów klasy CRM.

� Rozwój autorskich systemów centralnych Insurer i Kangur w Grupie PZU.

� Szereg wdroŜeń systemów zarządzania szkodami oraz agentów sprzedaŜy dla wielu instytucji 

ubezpieczeniowych.

� Prace modyfikacyjne oraz wdroŜenia systemów Promak/ePromak dla instytucji rynku kapitałowego.

Przedsiębiorstwa

� WdroŜenia własnych systemów klasy ERP, billingowych oraz CRM.

� Usługi eksperckie w obrębie oprogramowania SAP.
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Perspektywy biznesowe w Polsce

� KRUS – dostawa i wdroŜenie systemu archiwizacji danych.

� Komenda Główna StraŜy PoŜarnej – budowa i wdroŜenie dedykowanego systemu informatycznego.

� Główny Urząd Statystyczny – budowa hurtowni danych.

� Główny Urząd Geodezji i Kartografii – budowa portalu internetowego – Geoportal 2.

� Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – rozwój  i serwis istniejących aplikacji.

� Podkarpacki Urząd Marszałkowski / Łódzki Urząd Marszałkowski – budowa i wdroŜenie 

Administracja Publiczna

� Podkarpacki Urząd Marszałkowski / Łódzki Urząd Marszałkowski – budowa i wdroŜenie 

wojewódzkiego systemu informatycznego dla słuŜby zdrowia.

� Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia – budowa prototypu systemu e-recepta.

� Szereg potencjalnych wdroŜeń systemów informatycznych dla szpitali.

� ZUS – dalszy rozwój i utrzymanie KSI oraz budowa nowych systemów wspomagających funkcjonowanie 

ZUS.

� Szereg projektów lokalnych w oparciu o produkty spółki OTAGO 
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Dziękujemy za uwagę

www.inwestor.asseco.pl

inwestor@asseco.pl


