
Pytania zadane w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 12 maja 2014 r. 

1. Piotr Cieślak (Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych) - Pytanie dotyczy sytuacji na rynku 
rosyjskim i transakcji jakiej spółka dokonała w zeszłym roku przejmując spółkę R-Style Softlab. (…) 
Czy ta operacja ma jakikolwiek negatywny wpływ na bieżącą sytuację operacyjno-biznesową 
Spółki i czy ma wpływ na realizację założeń strategicznych względem rozwoju na tym rynku? 

Marek Panek Wiceprezes Zarządu – W zeszłym roku (…) rzeczywiście nabyliśmy 70% udziałów w 
spółce R-Style, w spółce zarejestrowanej w Rosji z siedzibą w Moskwie i jak na razie nie ma 
żadnych powodów do obaw. Ta spółka działa zgodnie z tym co zakładaliśmy, prowadzimy w tej 
chwili intensywne prace nad stworzeniem wspólnej oferty na rynek rosyjski i (…) Rosjanie 
angażują się bardzo w ten projekt, w te warsztaty. 

2. Piotr Cieślak - drugie pytanie dotyczy sytuacji jaka wynikła w lutym bieżącego roku, chodzi mi o 
kontrakt jaki Spółka zawarła w październiku 2013 z ZUS-em na kwotę prawie 600 mln złotych. 
Pojawiły się doniesienia ze strony Prezesa NIK o nieprawidłowościach, które mogły mieć po 
stronie ZUS miejsce. Czy Zarząd posiada wiedzę jakoby cokolwiek się w tej sprawie na chwilę 
obecną wyjaśniło i czy ta sytuacja może w jakikolwiek sposób zagrażać bądź opóźnić realizację 
tegoż kontraktu? Czy jakieś kontrole były prowadzone z tego co wiem, szczegółowe kontrole w 
NIK-u i czy posiadają Państwo informację np. czy faktycznie te zastrzeżenia, które gdzieś były 
zgłaszane znalazły jakiekolwiek pokrycie w faktach? 

Marek Panek Wiceprezes Zarządu –  ta sprawa nie ma związku z realizacją tego kontraktu. 
Kontrakt został podpisany, jest w tej chwili realizowany. Nie posiadam żadnych informacji o 
wynikach kontroli w ZUS. Należałoby zadać pytanie w ZUS. 

3. Piotr Cieślak - kolejne pytanie dotyczy pozycji Spółki w sektorze telekomunikacyjnym. W 
większości segmentów kluczowych na rynku Asseco Polska zajmuje pierwszą pozycję albo w 
pierwszej trójce się znajduje. Natomiast jeśli chodzi o rynek telekomunikacyjny jest na 6 miejscu i 
pytanie brzmi jakie działania podejmowała spółka w 2013 roku, żeby zmienić tę sytuację, żeby 
poprawić pozycję spółki na rynku bądź ewentualnie czy zamierza podejmować jakieś stanowcze 
kroki, żeby tę sytuację w tym segmencie poprawić. 

Marek Panek Wiceprezes Zarządu –  Nie stawialiśmy sobie sprecyzowanego celu zajęcia 
konkretnej pozycji, koncentrujemy się na realizacji dochodowych projektów i nieprzerwanie 
poszukujemy nowych. Przypomnę, że w zeszłym roku podpisaliśmy w telekomunikacji kolejny 
kontrakt z Orange i to jest kontynuacja naszej współpracy z tą instytucją i potwierdzenie, że to co 
do tej pory robiliśmy jest przez klienta szanowane i akceptowane i dostaliśmy szansę na 
kontynuację tej współpracy. Rozpoczęliśmy również współpracę z kolejnym operatorem, czyli z 
Polkomtelem, tam wdrożyliśmy system do sprzedaży energii elektrycznej przez tego operatora.  

4. Piotr Cieślak - Spółka generalnie oprócz rozwoju organicznego dosyć ekspansywnie rozwija się 
m.in. poprzez przejęcia. Pytanie czy Spółka rozważa, chciałaby zaistnieć, zwiększyć pozycję?  

Marek Panek Wiceprezes Zarządu –  Na razie nie ma żadnych konkretnych planów dotyczących 
przejęć. 

5. Piotr Cieślak - Ostatnie pytanie dotyczy presji płacowej jaka istnieje potencjalnie ze strony 
specjalistów IT. Chciałbym zapytać czy w którymś z krajów, w których spółka działa, bo wiadomo, 
że na wielu rynkach działa, ten problem jest w jakiś szczególny sposób odczuwalny czy raczej 
spółka radzi sobie z tym problemem i nie powinno to stanowić zagrożenia dla pozycji 
kosztowych? 

Marek Panek Wiceprezes Zarządu –  Ja bym tego nie nazwał problemem, jest to zjawisko jakie 
obserwujemy rzeczywiście na większości rynków, na których działamy. Natomiast staramy się 
jakoś sobie z tym radzić i myślę, że wyniki pokazują, że sobie z tym radzimy.  

Piotr Cieślak - Czy w którymś kraju jakieś szczególne tendencje są widoczne?  



Marek Panek Wiceprezes Zarządu –  Nie, nie wyróżniałbym tu specjalnie jakiegoś kraju. 


