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CZYNNIKI RYZYKA
Inwestorzy powinni dokadnie przeczyta i rozway ryzyka opisane poniej oraz pozostae informacje
zawarte w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym. Wystpienie tych ryzyk, pojedynczego lub cznie
z innymi okolicznociami moe mie istotny negatywny wpyw na nasz firm, sytuacj finansow,
wyniki dziaalnoci i perspektywy rozwoju.
Ryzyka okrelone poniej nie stanowi kompletnej ani wyczerpujcej listy, a w zwizku z tym nie
mog by traktowane jako jedyne ryzyka, na które naraona jest Grupa. Kolejno, w jakiej ryzyka
zostay przedstawione poniej, nie odzwierciedla prawdopodobiestwa ich wystpienia ani te
rozmiaru lub znaczenia poszczególnych ryzyk. Mog istnie dodatkowe ryzyka, o których w chwili
obecnej Spóka nie powzia informacji, bd które nie s przez ni uwaane za istotne, a które mog
w przyszoci mie istotny negatywny wpyw na dziaalno, sytuacj finansow, wyniki lub
perspektywy rozwoju Grupy.
Inwestorzy, którzy maj jakiekolwiek zastrzeenia lub wtpliwoci dotyczce treci niniejszego
Dokumentu Rejestracyjnego, powinni si skontaktowa ze swoim maklerem, bankiem, doradc
prawnym lub doradc finansowym. Informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym nie
stanowi profesjonalnej porady udzielonej przez wyej wymienione osoby.

Czynniki ryzyka zwizane z otoczeniem, w jakim dziaamy
Ryzyko zwizane z sytuacj makroekonomiczn w Europie Poudniowo-Wschodniej
Nasza Grupa prowadzi dziaalno w Europie Poudniowo – Wschodniej. Strategi Grupy jest dalsza
ekspansja w tym regionie i poza jego granicami, w innych krajach rozwijajcych si. W konsekwencji
planowanego rozwoju, na dziaalno Grupy mog oddziaywa czynniki zwizane ze stabilnoci
gospodarcz i polityczn w danym regionie. W ramach ekspansji bdziemy musieli sprosta równie
nowej konkurencji, nowemu rynkowi i nowym przepisom. Moe to mie negatywny wpyw na nasz
dziaalno i sytuacj finansow. Rozwój sektora usug informatycznych jest cile zwizany z ogóln
sytuacj ekonomiczn w krajach Europy Poudniowo-Wschodniej, w których nasza Grupa prowadzi
dziaalno. Na osigane przez nas wyniki finansowe najwikszy wpyw wywiera tempo wzrostu PKB,
poziom inwestycji w przedsibiorstwach oraz stopa inflacji. Istnieje ryzyko, e spowolnienie tempa
wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji w przedsibiorstwach, spadek poziomu
zamówie publicznych, czy wzrost inflacji mog mie negatywny wpyw zarówno na dziaalno naszej
Grupy, jak i sytuacj finansow, osigane przez nas wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. W
zwizku ze spowolnieniem gospodarki wiatowej, gówni odbiorcy, których wacicielami s
zagraniczne spóki, mog podj decyzje o wstrzymaniu przyszych inwestycji, w tym, dotyczcych
brany informatycznej. Moe to skutkowa rezygnacj ze zoonych zamówie, zmniejszeniem ich
liczby, czy wstrzymaniem zamówie na produkty i usugi informatyczne, co z kolei, moe mie
negatywny wpyw na dziaalno Grupy, w tym na jej przysze przychody.
Ryzyko zwizane z brakiem politycznej stabilnoci w regionie Europy Poudniowo - Wschodniej
Ewentualne zmiany w skadach rzdów w pastwach Europy Poudniowo – Wschodniej mog
wywoa okresy politycznej niestabilnoci, którym moe towarzyszy spadek wydatków publicznych.
Restrykcje UE dotyczce wydatków budetowych w Rumunii i Bugarii mog równie zmusi rzdy
tych pastw do przeznaczania zasobów na projekty, których realizacja jest ju w toku, a zmniejsza
alokowanie rodków do innych bran, w tym do brany informatycznej. Takie okolicznoci mog mie
negatywny wpyw na dziaalno Grupy.
Ryzyko zwizane z konkurencj wystpujc w Europie Poudniowo-Wschodniej
Infrastruktura brany informatycznej i rynek takich usug staj si w Europie Poudniowo – Wschodniej
wysoce konkurencyjne. Majc na wzgldzie szeroki wachlarz usug i produktów znajdujcych si w
naszej ofercie, stanowimy konkurencj dla duych firm konsultingowych, duych midzynarodowych
firm technologicznych, firm informatycznych zajmujcych si outsourcingiem, a take firm zajmujcych
si tworzeniem oprogramowania, w tym ze strony wewntrznych dziaów informatycznych duych
spóek dziaajcych w regionie. Brana informatyczna dowiadcza gwatownych zmian, zwizanych z
nowymi inwestycjami dokonywanymi przez due spóki technologiczne oraz nabywaniem lokalnych
spóek przez graczy midzynarodowych. Ponadto, najwiksi gracze na globalnym rynku, obecni
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dotychczas jedynie na rynku duych przedsibiorstw, wprowadzaj do swojej oferty rozwizania oraz
metodologi wdroenia przeznaczon dla rednich przedsibiorstw. Nie ma pewnoci, e rosnca
konkurencja nie wpynie w przyszoci negatywnie na nasz Grup, sytuacj finansow, osigane
przez nas wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju.
Ryzyko zwizane ze zmianami w przepisach prawa, ich interpretacji i stosowaniu
Ustawodawstwo w Europie Poudniowo – Wschodniej ulega cigym zmianom majcym za zadanie
sprosta wymogom rynku jak równie wymogom i regulacjom Unii Europejskiej (w przypadku Rumunii
oraz Bugarii). Niektóre z tych zmian, w tym zmiany dotyczce przepisów podatkowych, przepisów
prawa pracy i ubezpiecze spoecznych, mog wywrze negatywny wpyw na nasz dziaalno,
przychody, zdolno utrzymania kluczowych pracowników, nasze wyniki operacyjne i wynik finansowy.
Ryzyko zmiany przepisów podatkowych
Systemy podatkowe na wiecie, w tym te obowizujce w Europie Poudniowo-Wschodniej,
charakteryzuj si brakiem stabilnoci. Przepisy podatkowe podlegaj czstym zmianom, wielokrotnie
na niekorzy podatników. Zmiany prawa podatkowego mog take wynika z koniecznoci
wdraania nowych rozwiza przewidzianych w prawie UE, wynikajcych z wprowadzenia nowych lub
ju obowizujcych regulacji podatkowych. Ponadto w praktyce, organy podatkowe dziaaj nie tylko
bezporednio w oparciu o przepisy prawa, ale take w oparciu o interpretacje, których dokonuj
organy pastwowe lub sdy niszej instancji. Takie interpretacje ulegaj czstym zmianom, s
zastpowane innymi lub wzajemnie si wykluczaj. Do pewnego stopnia odnosi si to równie do
orzecznictwa sdowego. Podatki i inne opaty, na przykad ca i patnoci w obrocie dewizowym, mog
by kontrolowane przez wadze podatkowe, a w razie stwierdzenia rozbienoci mog by nakadane
odsetki i kary pienine. Deklaracje podatkowe zoone przez nas mog podlega kontroli ze strony
organów podatkowych przez okres piciu lat wstecz, a niektóre transakcje ze Spókami Zalenymi
mog by kwestionowane na gruncie przepisów podatkowych. W zwizku z tym, wartoci podane w
naszych sprawozdaniach finansowych mog ulec zmianie po przeprowadzeniu kontroli przez organy
podatkowe. Moemy by zobowizani do zapaty dodatkowych podatków o istotnej wartoci, a take
odsetek i kar.
Ponadto, zmiany w systemie podatkowym Rumunii zwizane z przystpieniem do Unii Europejskiej, a
take potencjalne zmiany w systemach podatkowych w innych krajach, w których nasza Grupa
prowadzi dziaalno, jeeli pastwa te przystpi do Unii Europejskiej, mog skutkowa problemami
interpretacyjnymi, niespójnym orzecznictwem sdów i niekorzystnymi interpretacjami organów
administracji pastwowej, przez co mog wywiera wpyw na gospodark. Obecnie rumuski kodeks
podatkowy jest korzystny dla pracowników brany informatycznej poniewa wynagrodzenie
programistów jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. Jednake, oczekujemy zmian
rumuskich przepisów podatkowych w tym zakresie.
Powysze czynniki mog mie negatywny wpyw na nasz dziaalno gospodarcz, wyniki finansowe
i perspektywy rozwoju.
Ryzyko zwizane z ewentualnymi sporami prawnymi dotyczcymi praw autorskich
Rozwój dziaalnoci naszej Grupy na rynku produktów informatycznych jest silnie uzaleniony od praw
wasnoci intelektualnej, w szczególnoci od praw autorskich do programów komputerowych. Istnieje
ryzyko, e w niektórych krajach, w których nasze Spóki Zalene prowadz dziaalno, mog
powstawa wtpliwoci, co do skutecznoci przeniesienia na Grup prawa wasnoci do kodów
oprogramowania, stworzonych przez pracowników poszczególnych Spóek Zalenych, a to ze
wzgldu na róne regulacje dotyczce ochrony wasnoci intelektualnej obowizujce w tych krajach.
Jeeli umowy o prac, czy inne umowy, na podstawie których nasi pracownicy wykonywali lub
wykonuj swoj prac na rzecz Grupy, nie zawieray bd nie zawieraj odpowiednich postanowie
dotyczcych przeniesienia praw autorskich na rzecz Grupy, mogo nie doj do skutecznego
przeniesienia praw do niektórych oprogramowa. Ewentualne, nawet nieuzasadnione, roszczenia
dotyczce praw autorskich, które mog zosta podniesione przez osoby trzecie, mog mie
negatywny wpyw na nasz dziaalno oraz sytuacj finansow, osigane przez nas wyniki i
perspektywy rozwoju.
Ryzyko zwizane ze zmianami kursów walut
Prowadzimy dziaalno rynkach w wielu krajach Europy Poudniowo-Wschodniej. Umowy zawierane
przez spóki z Grupy s denominowane w rónych walutach, równie obcych w stosunku do rynków,
na których Grupa prowadzi dziaalno, w tym w euro, dolarach amerykaskich, lejach rumuskich,
kunach chorwackich czy dinarach serbskich. Mimo e raporty finansowe wikszoci naszych Spóek
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Zalenych sporzdzana s w euro, nasze wyniki finansowe konsolidujemy w PLN. Chwilowe wahania
kursów walut oraz dugoterminowe trendy na rynku walut mog mie wpyw na wyniki finansowe
Spóki i Grupy.

Czynniki ryzyka zwizane z dziaalnoci Grupy Asseco SEE
Ryzyko zwizane z wahaniami naszych przychodów i wydatków
Pomimo, i przychody spóek z naszej Grupy w ostatnich latach wzrosy, to w przyszoci przychody
Grupy mog waha si znaczco w poszczególnych okresach. W zwizku z tym, w naszej ocenie
dokonywanie porówna danych finansowych z rónych okresów niekoniecznie pozwoli uzyska
waciwy obraz wyników naszej dziaalnoci i moe nie by odpowiedni podstaw do wycigania
wniosków dotyczcych naszych przyszych wyników. Jest moliwe, e osigniemy w przyszoci
wyniki operacyjne na niszym poziomie ni oczekiwane przez rynek, ze wzgldu na wpyw
negatywnych czynników. Zmiany technologiczne mog spowodowa, e obecna technologia i
produkty Grupy mog okaza si przestarzae i bd wymaga dokonania znaczcych, nowych
inwestycji, co moe mie negatywny wpyw na dziaalno Grupy oraz jej sytuacj finansow.
Ryzyko zwizane z niewykonaniem lub niewaciw realizacj projektów oraz z utrat zaufania
klientów
W kadym z gównych obszarów dziaalnoci, wiadczenie usug przez Grup opiera si na zaufaniu
klientów i jakoci naszych produktów i usug. Naleyte wdroenie naszych projektów informatycznych,
majcych kluczowy wpyw na dziaalno operacyjn naszych klientów, pociga za sob, w wikszoci
przypadków, podpisanie dugoletnich umów z takimi klientami. Od jakoci dostarczonych rozwiza
oraz obsugi klientów zaley ich zaufanie do naszej Grupy. Obnienie jakoci dostarczonego produktu
lub usugi lub niewaciwa realizacja danego projektu moe doprowadzi do utraty zaufania do Grupy
ze strony klientów, co moe wywrze niekorzystny wpyw na nasz wizerunek na rynku i utrudni
prowadzenie dziaalnoci. Obnienie jakoci oferowanych przez nas produktów i usug moe
przyczyni si do utraty czci lub caoci nalenego nam wynagrodzenia. Ponadto przeduanie si
niektórych projektów moe uniemoliwi realizacj nowych projektów ze wzgldu na zbyt nisk liczb
dostpnego personelu. Powysze czynniki mog mie negatywny wpyw na dziaalno Grupy oraz jej
sytuacj finansow, osigane przez nas wyniki i perspektywy rozwoju.
Ryzyko zwizane z roszczeniami klientów i negatywn opini na rynku
Wiele z zawieranych przez nas umów dotyczy dostarczania produktów i usug, które maja kluczowe
znaczenie dla dziaalnoci naszych klientów. Bdy czy wadliwe funkcjonowanie naszych rozwiza,
produktów, sieci czy systemów komputerowych zainstalowanych u naszych klientów moe skutkowa
roszczeniami wobec nas niezalenie od tego, czy ponosimy odpowiedzialno za tak awari czy
bd. Pomimo, e staramy si ograniczy nasze zobowizania umowne z tytuu wszelkich szkód, nie
moemy mie pewnoci, e klauzula o ograniczeniu odpowiedzialnoci zawarta w naszych umowach
bdzie we wszystkich przypadkach skuteczna. Rozpowszechnianie niekorzystnych informacji na
rynku, których ródem moe by nasza konkurencja, moe mie wpyw na nasz wiarygodno
biznesow, co take moe skutkowa utrat odbiorców i mie negatywny wpyw na nasz dziaalno.
Ryzyko zwizane z umowami ze staym wynagrodzeniem (fixed-price contracts)
Niektóre umowy o wiadczenie usug lub dostarczanie produktów informatycznych zawarte przez
Grup przewiduj stae wynagrodzenie, w zwizku z tym nie s rozliczane w oparciu o czas i
poniesione koszty (time-and-material basis). Jeeli niewaciwie oszacujemy zasoby i czas wymagany
do realizacji projektu, przyszy wzrost wynagrodze, inflacj, czy kurs wymiany walut, lub jeeli nie
zrealizujemy naszych zobowiza umownych w przewidzianym terminie, wówczas moe mie to
negatywny wpyw na wyniki Grupy i przepyw rodków pieninych.
Ryzyko zwizane z opónieniami w realizacji projektów informatycznych
Wikszo naszych projektów realizujemy w okrelonych ramach czasowych. Jeeli nieprawidowo
oszacujemy zasoby i czas wymagany do realizacji projektu, lub jeeli nie wywiemy si z naszych
zobowiza umownych w terminie, moe to mie negatywny wpyw na nasz rentowno. W wyniku
tego moemy straci cz lub cao przychodów Grupy z tytuu opó nionych projektów i nie by w
stanie rozpocz nowych ze wzgldu na niewystarczajc liczb dostpnego personelu. W
konsekwencji Grupa moe ponie szkody i straty, co take moe niekorzystnie wpyn na wyniki
Grupy i przepyw rodków pieninych.
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Ryzyko zwizane z pozyskiwaniem projektów informatycznych
Cz przychodów Grupy jest generowana przez projekty pozyskiwane w ramach przetargów
organizowanych przez instytucje i firmy pastwowe oraz due przedsibiorstwa prywatne. W
wikszoci takich przetargów udzia bior firmy nalece do czoówki na rynku informatycznym w
danym regionie oraz znaczce firmy zagraniczne, co znacznie zwiksza konkurencj. Efektem takiej
sytuacji jest ryzyko niepowodzenia naszej Grupy w takich przetargach, co miaoby negatywny wpyw
na dziaalno oraz sytuacj finansow naszej Grupy, osigane przez ni wyniki finansowe oraz
perspektywy rozwoju. Co wicej, nasza dziaalno zaley od dostpnoci wiarygodnych informacji
dotyczcych przyszych planów inwestycyjnych, w sektorze pastwowym i prywatnym, w zakresie
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. W szczególnoci dostp do informacji dotyczcych
sektora pastwowego jest bardzo ograniczony. Ponadto brak procedur i dowiadczenia w
pozyskiwaniu funduszy strukturalnych lub funduszy unijnych w Rumunii i Bugarii moe wpyn na
nasz zdolno generowania wzrostu na przewidywanym poziomie. Konsekwencj braku nowych
projektów w segmentach dziaalnoci, na której nasza Spóka jest skoncentrowana, moe by spadek
tendencji wzrostowych i zatrudnienia, co moe mie negatywny wpyw na nasz dziaalno oraz
wyniki finansowe.
Ryzyko zwizane z uzalenieniem od gównych klientów
Nasza dziaalno w znacznym stopniu opiera si na realizacji projektów, które s dugotrwae i
wymagaj duych nakadów pracy. Jeeli najwiksi klienci wycofaj si ze wspópracy z Grup,
istnieje ryzyko, e moemy straci nasz pozycje na rynku. Realizacja umów zawartych z
najwikszymi odbiorcami w znacznym stopniu wpynie na nasze przychody w kolejnych latach, a
ewentualna utrata niektórych z ww. odbiorców lub pogorszenie warunków finansowych zwizanych ze
wiadczeniem usug mogoby mie negatywny wpyw na dziaalno prowadzon przez nasz Grup i
nasz sytuacj finansow, wyniki finansowe przez nas osigane i perspektywy na przyszo.
Wystpienie powyszego ryzyka moe mie szczególnie negatywny wpyw na dziaalno spóki Arbor
Informatika, której zasadniczy przychód jest generowany przez T-HT, spók zalen Deutsche
Telecom.
Ryzyko zwizane z uzalenieniem od gównych dostawców
Dziaalno naszej Grupy charakteryzuje si cis wspóprac z duymi firmami zagranicznymi.
Istnieje ryzyko, e kluczowi dostawcy Grupy mog zmieni swoje strategie stosowane wobec
lokalnych partnerów i zechc dy do wzmocnienia wspópracy z jednym wybranym podmiotem. Oni
sami mog take rozpocz oferowanie usug wdroeniowych dotyczcych ich produktów, czy te
podnie ceny oferowanych produktów. Wspópraca z takimi firmami jak Microsoft czy Oracle
obarczona jest szczególnym ryzykiem. Wydarzenie takie miaoby negatywny wpyw na dziaalno
prowadzon przez Grup i jej sytuacj finansow, wyniki finansowe przez ni osigane i perspektywy
na przyszo.
Ryzyko zwizane z sektorem bankowym
Jeden z najwaniejszych obszarów naszej dziaalnoci to dostarczanie rozwiza i wiadczenie usug
informatycznych na rzecz banków i innych instytucji finansowych. Ze wzgldu na szczególny charakter
sektora bankowego, pozostajcego pod cisym nadzorem organów administracji, nie moemy
wykluczy, e czynnoci podejmowane przez waciwe organy nadzoru mog mie niekorzystny
wpyw na dziaalno naszej Grupy i jej sytuacj finansow, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju.
Ponadto obecny brak stabilnoci w sektorze finansów moe skutkowa obnieniem poziomu
inwestowania i optymalizacj kosztów przez instytucje finansowe, co moe mie negatywny wpyw na
dziaalno Grupy. Ze wzgldu na duy nacisk kadziony na sektor finansowy, jakikolwiek spadek
inwestycji w nowe rozwizania i usugi informatyczne lub spadek dziaalnoci promocyjnej w
odniesieniu do istniejcych produktów i usug w dziedzinie e-biznesu ze strony kluczowych klientów
miaby niewtpliwie niekorzystny wpyw na dziaalno Grupy. Sektor bankowy w skali globalnej, a w
szczególnoci w regionach Europy Poudniowo-Wschodniej, jest w fazie intensywnej konsolidacji, z
naciskiem na standaryzacj rozwiza i optymalizacj kosztów na poziomie danej grupy.
Rozstrzygnicie centrali na korzy innych, preferowanych globalnych uczestników rynku
informatycznego w dziedzinie technologii, na których Grupa jest obecna, moe niekorzystnie wpyn
na dziaalno Grupy. Grozi to nie tylko spowolnieniem wzrostu ale równie utrat kontraktów na
utrzymanie i wsparcie systemów, bdcych istotnym ródem przychodów Grupy.
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Ryzyko zwizane z jednostkami wiadczcymi usugi integracyjne
Na niektórych rynkach, na których prowadzimy dziaalno, jednostki wiadczce usugi integracyjne
generuj wysze mare ni w Polsce. W zwizku z tym mona oczekiwa, e z chwil nasycenia tych
rynków, mare ulegn obnieniu. Wprawdzie rozwój dziaalnoci Grupy w tej dziedzinie jest szybszy
ni na rozwinitych rynkach, a przede wszystkim wzrost zysków z oprogramowania i usug powinien
zagodzi skutki ewentualnego spadku zysków i mar z dziaalnoci integracyjnej, nie moemy jednak
zagwarantowa, e umoliwi nam to zachowanie stopy zysku na niezmienionym poziomie. Taki
potencjalny spadek zysków i mar z dziaalnoci integracyjnej moe zatem wpyn na sytuacj
finansow Grupy, a zwaszcza jej wyniki finansowe.
Ryzyko zwizane
podwykonawców

z

niewypacalnoci

lub

niewaciwym

postpowaniem

naszych

W pewnych przypadkach dostarczamy naszym klientom rozwizania opracowane i zrealizowane
przez naszych podwykonawców. Podobnie jak wszyscy przedsibiorcy, nasi podwykonawcy mog
napotka trudnoci biznesowe lub finansowe i mog nie by w stanie wykona swoich zobowiza
wzgldem nas i naszych klientów. Staramy si unika takich sytuacji poprzez opracowywanie planu
awaryjnego, niemniej jednak tego rodzaju niepowodzenia mog wystpi i wówczas rzutowa na
nasz wiarygodno i wyniki i skutkowa potencjaln utrat klientów i zysków.
Ryzyko zwizane ze zmianami technologicznymi w sektorze i pojawianiem si nowych
produktów i usug
Sektor informatyczny charakteryzuje si szybkim rozwojem rozwiza i technologii, tote obecno
poszczególnych produktów na takim rynku jest stosunkowo krótka. Powodzenie Grupy zaley zatem w
duej mierze od umiejtnoci zastosowania najnowszych rozwiza technologicznych w oferowanych
przez ni produktach i usugach. Niezbdne jest prowadzenie bada i inwestowanie w nowe produkty
w celu utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku. Istnieje niebezpieczestwo pojawienia si na
rynku nowych rozwiza, które spowoduj spadek atrakcyjnoci produktów i usug oferowanych przez
Grup i uniemoliwi realizacj spodziewanych dochodów. Nie ma jednak pewnoci, czy nowe
rozwizania jakie Grupa wytworzy w przyszoci uzyskaj oczekiwane parametry technologiczne i
zadowol potencjalnych klientów. Wystpienie którychkolwiek z powyszych okolicznoci mog
niekorzystnie wpyn na dziaalno lub sytuacj finansow Grupy, jej wyniki finansowe i perspektywy
rozwoju.
Ryzyko zwizane z inwestycjami strategicznymi w komplementarne brane, technologie, usugi
lub produkty oraz sojuszami strategicznymi z osobami trzecimi
Realizujc strategi rozwoju Grupy moemy dokonywa inwestycji o charakterze strategicznym,
zawizywa spóki, dokonywa wspólnych przedsiwzi oraz przej zwizanych z
komplementarnymi branami, technologiami, usugami lub produktami. Mimo dokadania naleytej
starannoci przy wyborze partnerów biznesowych moemy nie by w stanie zidentyfikowa
odpowiedniego partnera lub odpowiednio zarzdza takim przedsiwziciem lub przejciem.
Konsekwencj tego mog by typowe ryzyka zwizane z procesem pocze i przej. Tego rodzaju
problemy mog negatywnie wpywa na biec dziaalno i rentowno Grupy.
Ryzyko zwizane z uzalenieniem Spóki od kluczowych czonków kadry kierowniczej
Podobnie jak w wikszoci spóek opracowujcych systemy informatyczne, jednym z gównych filarów
powodzenia Spóki jest jej wykwalifikowany personel oraz kadra kierownicza. Brana informatyczna, w
której prowadzimy dziaalno charakteryzuje si wysokim wska nikiem rotacji personelu. Istnieje
prawdopodobiestwo, e Grupa nie bdzie w stanie zatrzyma posiadanych, lub zatrudni nowych,
równie wysoko wykwalifikowanych pracowników w przyszoci. W wikszoci przypadków, kluczowi
czonkowie kadry zarzdzajcej s jednoczenie zaoycielami Spóek Zalenych. Podobnie,
emigracja wykwalifikowanego personelu powoduje niedobory wysoko wyksztaconych specjalistów
potrzebnych w przemyle jako caoci. Utrata personelu wynikajca z cigego popytu na specjalistów
w dziedzinie informatyki moe stwarza ryzyko pogorszenia jakoci oferowanych usug i opó nie w
realizacji kontraktów. Ponadto, nabywanie nowych inwestycji uzalenione jest od kontaktów
wypracowywanych przez kluczowy personel. Utrata niektórych z kluczowych czonków personelu
miaaby negatywny wpyw na dziaalno i sytuacj finansow, a take wyniki finansowe i perspektywy
rozwoju Grupy. Podobnie, z uwagi na intensywn konkurencj w zakresie pozyskiwania kierownictwa
wyszego szczebla Spóka moe nie by w stanie zatrzyma czonków kierownictwa, lub pozyskiwa
w przyszoci nowych menederów na najwysze stanowiska. Dodatkowo, zwaywszy na sytuacj na
rynku pracy dla specjalistów w dziedzinie informatyki, szybki rozwój Grupy moe spowodowa
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trudnoci w pozyskaniu odpowiednich kandydatów na stanowiska menederskie i operacyjne, co
miaoby negatywny wpyw na dziaalno i sytuacj finansow, a take wyniki finansowe i perspektywy
rozwoju Grupy. Trudnoci z utrzymaniem lub pozyskaniem wykwalifikowanej kadry mog negatywnie
wpywa na nasz przysz strategi i wyniki dziaalnoci.
Ryzyko zwizane z procesem integracji Grupy
Grupa naraona jest na ryzyko zwizane z efektywnoci integracji Asseco SEE i Spóek Zalenych,
szczególnie biorc pod uwag, e spóki Grupy dziaaj na rónych rynkach i w rónych krajach.
Nasza strategia zakada integracj Spóek Zalenych z Asseco SEE oraz kolejne przejcia podmiotów
w Europie Poudniowo-Wschodniej. Nie moemy jednak wykluczy ryzyka wystpienia opó nie w
realizacji procesu integracji, jego realizacji tylko w ograniczonym zakresie lub nie zrealizowania go w
ogóle. Ponadto, nawet jeeli Spóki Zalene oraz ewentualne kolejne przejte podmioty zostan
zintegrowane z Grup, moemy nie by w stanie dokona integracji bazy produktów i usug
oferowanych przez poszczególne firmy, lub utrzyma w procesie rozwoju dotychczasowych praktyk
korporacyjnych, co miaoby negatywny wpyw na dziaalno i sytuacj finansow a take wyniki
finansowe i perspektywy rozwoju Grupy.
Ryzyko zwizane z dywidend
Potencjalni inwestorzy powinni wzi pod uwag, e wypata dywidendy bdzie uzaleniona od
szeregu czynników, takich jak wyniki dziaalnoci operacyjnej Grupy, jej kondycja finansowa a take
biece i prognozowane zapotrzebowanie na rodki finansowe. Zamiarem Zarzdu jest przeznaczenie
czci zysku na wypat dywidendy w przyszoci, jednake Spóka nie moe zagwarantowa, e
plany te zostan zrealizowane, ani okreli kwot spodziewanych wypat dywidendy. Ponadto, zgodnie
z Umow Akcjonariuszy zawart w dniu 28 sierpnia 2008 r. pomidzy ASEE, Asseco Poland i
Wspólnikami Mniejszociowymi Spóek Zalenych, ASEE zobowizaa si do wypaty co najmniej 30%
zysku netto w formie dywidendy.
Ryzyko zwizane z wpywem akcjonariusza wikszociowego na Spók
Na dzie zatwierdzenia niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego Asseco Poland S.A., akcjonariusz
wikszociowy, jest wacicielem 99,97 % akcji Spóki. Spodziewamy si, e Asseco Poland S.A.
utrzyma pozycj akcjonariusza wikszociowego a take utrzyma znaczcy wpyw na dziaalno
Spóki. Zakres uprawnie zwizanych z akcjami Asseco Poland S.A. w kapitale zakadowym Spóki
moe doprowadzi do sytuacji, w której pozostali akcjonariusze bd mieli ograniczony wpyw na
podejmowanie najwaniejszych decyzji i dziaalno Spóki. Ponadto, moe okaza si, e sposób
wykonywania swoich uprawnie w Spóce przez Asseco Poland S.A. nie bdzie zbieny z
zamierzeniami pozostaych akcjonariuszy Spóki.Nie mona równie wykluczy, e inny akcjonariusz
nabdzie pakiet akcji pozwalajcy mu na wywieranie znaczcego wpywu na dziaalno Spóki i jej
strategi rozwoju. Std te istnieje ryzyko, e w wypadku pojawienia si takiego akcjonariusza, nasza
strategia rozwoju ulegnie zmianie. Wystpienie sytuacji opisanej powyej mogoby mie niekorzystny
wpyw na dziaalno i sytuacj finansow naszej Spóki oraz Grupy, a take na osigane przez nie
wyniki finansowe i perspektywy rozwoju.
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INNE INFORMACJE
Zastrzeenie
Dokument Rejestracyjny zosta sporzdzony zgodnie z przepisami Rozporzdzenia Komisji (WE) nr
809/2004 oraz innymi przepisami regulujcymi rynek kapitaowy w Polsce, w szczególnoci Ustaw o
Ofercie Publicznej.
Dokument Rejestracyjny zosta zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 2 stycznia
2009 r.
O ile z kontekstu nie wynika inaczej, okrelenia zawarte w treci Dokumentu Rejestracyjnego takie jak
- „my”, „nasza Spóka”, „Emitent”, „Asseco South Eastern Europe”, „Grupa” lub inne sformuowania o
podobnym znaczeniu oraz ich odmiany, odnosz si do spóki Asseco South Eastern Europe S.A. lub
w zalenoci od kontekstu do Grupy Kapitaowej Asseco SEE.
Niniejszy Dokument Rejestracyjny zosta sporzdzony zgodnie z najlepsz wiedz i przy dooeniu
naleytej starannoci, a zawarte w nim informacje s zgodne ze stanem na dzie jego zatwierdzenia.
Niniejszym owiadczamy, e wskazana przez nas pozycja konkurencyjna, oszacowana zostaa przez
nas wedle najlepszej naszej wiedzy. Przy szacunkach bralimy pod uwag publicznie dostpne
informacje oraz wewntrzne analizy.
STWIERDZENIA DOTYCZ CE PRZYSZ O CI
INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM, KTÓRE NIE STANOWI
DOTYCZ CYMI
PRZYSZ O CI.
FAKTÓW
HISTORYCZNYCH,
S
STWIERDZENIAMI
STWIERDZENIA TE MOG W SZCZEGÓLNO CI DOTYCZY NASZEJ STRATEGII, ROZWOJU
DZIA ALNO CI, PROGNOZ RYNKOWYCH, PLANOWANYCH NAK ADÓW INWESTYCYJNYCH
LUB PRZYSZ YCH PRZYCHODÓW. STWIERDZENIA TAKIE MOG BY IDENTYFIKOWANE
POPRZEZ UYCIE WYRAE DOTYCZ CYCH PRZYSZ O CI TAKICH JAK NP. „UWAA ”,
„S DZI ”, „SPODZIEWA SI”, „MOE”, „BDZIE”, „POWINNO”, „PRZEWIDUJE SI”, „ZAK ADA”,
ICH ZAPRZECZE, ICH ODMIAN LUB ZBLIONYCH TERMINÓW. ZAWARTE W DOKUMENCIE
REJESTRACYJNYM STWIERDZENIA DOTYCZ CE SPRAW NIE BD CYCH FAKTAMI
HISTORYCZNYMI NALEY TRAKTOWA WY CZNIE JAKO PRZEWIDYWANIA WI  CE SI Z
RYZYKIEM I NIEPEWNO CI . NIE MOEMY ZAPEWNI , E PRZEWIDYWANIA TE ZOSTAN
SPE NIONE, W SZCZEGÓLNO CI NA SKUTEK WYST PIENIA CZYNNIKÓW RYZYKA
OPISANYCH W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM.
Termin wanoci Dokumentu Rejestracyjnego wynosi 12 miesicy od dnia jego udostpnienia po raz
pierwszy do publicznej wiadomoci.
Osoby, które uzyskay dostp do niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego bd jego treci
zobowizane s do przestrzegania wszelkich ogranicze prawnych dotyczcych rozpowszechniania
dokumentów poza terytorium Polski.

Dane statystyczne i makroekonomiczne
Dane statystyczne zawarte w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym obejmuj dane szacunkowe
pochodzce z publicznie dostpnych róde informacji o rónym stopniu wiarygodnoci. Publikowane
dane ekonomiczne dotyczce Polski zostay zaczerpnite z informacji organów administracji
publicznej lub Narodowego Banku Polskiego. Dane w tabelach, znajdujcych si w niniejszym
Dokumencie Rejestracyjnym, których ródo nie zostao podane, pochodz wycznie od Spóki.
Wszelkie informacje nie pochodzce od Spóki zostay powtórzone w taki sposób, aby nie wprowadza
w bd, w szczególnoci nie zostay pominite adne fakty, które sprawiyby, e ich powtórzenie jest
niedokadne.

Dokumenty udostpnione do wgldu
W okresie wanoci Dokumentu Rejestracyjnego, na stronie internetowej Spóki bdzie mona
zapozna si z nastpujcymi dokumentami:
- Statut Spóki,
- historyczne sprawozdania finansowe Spóki,
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- historyczne sprawozdania finansowe Spóek Zalenych.
W okresie wanoci Dokumentu Rejestracyjnego, Dokument Rejestracyjny wraz z danymi
aktualizujcymi jego tre jak równie Dokument Ofertowy oraz Dokument Podsumowujcy, po ich
zatwierdzeniu przez Komisj Nadzoru Finansowego, bd udostpnione do publicznej wiadomoci na
stronie internetowej Spóki: www.asseco-see.com

Informacje finansowe i inne dane
Dane finansowe zostay zaprezentowane w oparciu o Póroczne Skonsolidowane Informacje
Finansowe Pro Forma, Skonsolidowane Historyczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Asseco SEE za
rok 2007 i Póroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Asseco SEE oraz o
historyczne sprawozdania finansowe za lata 2005 - 2007 spóek: Net Consulting, Arbor Informatika,
FIBa Software, Pexim Cardinfo, Pexim, Antegra oraz Logos.
Grupa Asseco South Eastern Europe
Póroczne skonsolidowane informacje finansowe pro forma za 2008 rok zostay sporzdzone zgodnie
z Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej oraz Midzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczoci Finansowej zatwierdzonymi przez Uni Europejsk. („Póroczne
Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma”). Póroczne Skonsolidowane Informacje
Finansowe Pro Forma zostay sporzdzone za okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
Skonsolidowane dane finansowe za rok 2007 zostay sporzdzone zgodnie z Midzynarodowymi
Standardami
Sprawozdawczoci
Finansowej
oraz
Midzynarodowymi
Standardami
Sprawozdawczoci Finansowej zatwierdzonymi przez Uni Europejsk. („Skonsolidowane
Historyczne Sprawozdanie Finansowe”). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2007
zostao sporzdzone za okres od 10 kwietnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz podlegao
badaniu przez spók Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzib w Warszawie.
Póroczne skonsolidowane dane finansowe za 2008 rok zostay sporzdzone zgodnie z
Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej oraz Midzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczoci Finansowej zatwierdzonymi przez Uni Europejsk. („Póroczne
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”). Póroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
zostao sporzdzone za okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
Net Consulting
Dane finansowe za lata 2005, 2006 oraz 2007 zostay zamieszczone w oparciu o sprawozdania
finansowe za lata zakoczone 31 grudnia 2005 r., 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2007 r. jak
równie w oparciu o sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.,
sporzdzone zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej oraz
Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej zatwierdzonymi przez Uni
Europejsk. Sprawozdania finansowe spóki Net Consulting za lata zakoczone 31 grudnia 2005 r., 31
grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2007 r. zostay zbadane przez BDO Conti Audit SRL, z siedzib w
Rumunii, Calea Serban Voda, et. 2, 90-92, niezalenych biegych rewidentów, zgodnie z normami
wykonywania zawodu biegego rewidenta obowizujcymi w Rumunii i przepisami rumuskiej ustawy
o rachunkowoci.
Arbor Informatika
Dane finansowe za lata 2005, 2006 oraz 2007 zostay zamieszczone w oparciu o sprawozdania
finansowe za lata zakoczone 31 grudnia 2005 r., 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2007 r. jak
równie w oparciu o sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.,
sporzdzone zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej oraz
Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej zatwierdzonymi przez Uni
Europejsk. Sprawozdania finansowe spóki Arbor Informatika za lata zakoczone 31 grudnia 2005 r ,
31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2007 r. zostay zbadane przez Nexia Revizija d.o.o., z siedzib w
Zagrzebiu, Koranska 16, 10000, niezalenych biegych rewidentów, zgodnie z normami wykonywania
zawodu biegego rewidenta obowizujcymi w Chorwacji i przepisami chorwackiej ustawy o
rachunkowoci.
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FIBa Software
Dane finansowe za lata 2006 oraz 2007 zostay zamieszczone w oparciu o sprawozdania finansowe
za lata zakoczone 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2007 r. jak równie w oparciu o sprawozdanie
finansowe za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., sporzdzone zgodnie z
Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej oraz Midzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczoci Finansowej zatwierdzonymi przez Uni Europejsk. Sprawozdania
finansowe spóki FIBa Software za lata zakoczone 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2007 r. zostay
zbadane przez BDO Conti Audit SRL, z siedzib w Rumunii, Calea Serban Voda, et. 2, 90-92,
niezalenych biegych rewidentów, zgodnie z normami wykonywania zawodu biegego rewidenta
obowizujcymi w Rumunii i przepisami rumuskiej ustawy o rachunkowoci.
Pexim Cardinfo
Dane finansowe za lata 2006 oraz 2007 zostay zamieszczone w oparciu o sprawozdania finansowe
za lata zakoczone 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2007 r. jak równie w oparciu o sprawozdanie
finansowe za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., sporzdzone zgodnie z
Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej oraz Midzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczoci Finansowej zatwierdzonymi przez Uni Europejsk. Sprowadzania
finansowe za lata zakoczone 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2007 r. zostay zbadane przez
Deloitte d.o.o., z siedzib w Belgradzie, Makenzijeva 24, 11000, Serbia, niezalenych biegych
rewidentów, zgodnie z normami wykonywania zawodu biegego rewidenta obowizujcymi w Serbii i
przepisami serbskiej ustawy o rachunkowoci.
Pexim
Dane finansowe za lata 2006 oraz 2007 zostay zamieszczone w oparciu o sprawozdania finansowe
za lata zakoczone 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2007 r. jak równie w oparciu o sprawozdanie
finansowe za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., sporzdzone zgodnie z
Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej oraz Midzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczoci Finansowej zatwierdzonymi przez Uni Europejsk. Sprowadzania
finansowe za lata zakoczone 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2007 r. zostay zbadane przez
Deloitte d.o.o., z siedzib w Belgradzie, Makenzijeva 24, 11000, Serbia, niezalenych biegych
rewidentów, zgodnie z normami wykonywania zawodu biegego rewidenta obowizujcymi w Serbii i
przepisami serbskiej ustawy o rachunkowoci.
Antegra
Dane finansowe za lata 2005, 2006 oraz 2007 zostay zamieszczone w oparciu o sprawozdania
finansowe za lata zakoczone 31 grudnia 2005 r., 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2007 r. jak
równie w oparciu o sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.,
sporzdzone zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej oraz
Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej zatwierdzonymi przez Uni
Europejsk. Sprawozdania finansowe spóki Antegra d.o.o. za lata zakoczone 31 grudnia 2005 r., 31
grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2007 r. zostay zbadane przez Deloitte d.o.o., z siedzib w Belgradzie,
Makenzijeva 24, 11000, Serbia, niezalenych biegych rewidentów, zgodnie z normami wykonywania
zawodu biegego rewidenta obowizujcymi w Serbii i przepisami serbskiej ustawy o rachunkowoci.
Logos
Dane finansowe za lata 2005, 2006 oraz 2007 zostay zamieszczone w oparciu o sprawozdania
finansowe za lata zakoczone 31 grudnia 2005 r., 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2007 r. jak
równie w oparciu o sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.,
sporzdzone zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej oraz
Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej zatwierdzonymi przez Uni
Europejsk. Sprawozdania finansowe spóki Logos za lata zakoczone 31 grudnia 2005 r., 31 grudnia
2006 r. oraz 31 grudnia 2007 r. zostay zbadane przez Nexia Revizija d.o.o., z siedzib w Zagrzebiu,
Koranska 16, 10000, niezalenych biegych rewidentów, zgodnie z normami wykonywania zawodu
biegego rewidenta obowizujcymi w Chorwacji i przepisami chorwackiej ustawy o rachunkowoci.
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OWIADCZENIA
OWIADCZENIE EMITENTA
Przedstawiciele Asseco South Eastern
Europe S.A.

Representatives of Asseco South Eastern
Europe S.A.

W imieniu spóki Asseco South Eastern
Europe S.A. dziaaj:

Asseco South Eastern Europe S.A. is represented
by:

Piotr Jeleski -

Piotr Jeleski –

Prezes Zarzdu

Rafa Kozowski – Wiceprezes Zarzdu
Miljan Mališ –

Czonek Zarzdu

Rafa Kozowski –

President of the Management
Board
Vice-president of the
Management Board

Miljan Mališ –

Owiadczenie Spóki

Member of the Management
Board
Representation of the Company

Asseco South Eastern Europe Spóka
Akcyjna, z siedzib w Rzeszowie, jako
podmiot odpowiedzialny za informacje
zawarte
w
niniejszym
Dokumencie
Rejestracyjnym, owiadcza, ze zgodnie z jej
najlepsz wiedz i przy dooeniu naleytej
starannoci, by zapewni taki stan,
informacje
zawarte
w
Dokumencie
Rejestracyjnym s prawdziwe, rzetelne i
zgodne ze stanem faktycznym i e w
Dokumencie Rejestracyjnym nie pominito
niczego, co by mogo wpywa na jego
znaczenie.

Asseco South Eastern Europe Spóka Akcyjna,
with its registered seat in Rzeszow, being
responsible for the information contained in this
Registration Document, hereby represents that
having taken all reasonable care to ensure that
such is the case, the information contained in the
Registration Document, is, to its best knowledge,
true, fair and in accordance with the facts and
contains no omission likely to affect its import.

Asseco South Eastern Europe S.A. jako
Emitent

Asseco South Eastern Europe S.A. as the Issuer

W imieniu Spóki

On behalf of the Company:

____________________

____________________

Piotr Jele ski

Rafa Kozowski

Prezes Zarzdu / President of the
Management Board

Wiceprezes Zarzdu / Vice-president of the
Management Board

____________________
Miljan Mališ
Czonek Zarzdu / Member of the Management
Board
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OWIADCZENIE PEXIM D.O.O.

REPRESENTATION OF PEXIM D.O.O.

Przedstawiciele Pexim d.o.o.

Representatives of Pexim d.o.o.

W imieniu Pexim d.o.o. dziaa Miodrag Mireti,
prezes zarzdu.

Owiadczenie Pexim d.o.o.
Pexim d.o.o. jest odpowiedzialna za czci
Dokumentu Rejestracyjnego dotyczce spóki
Pexim d.o.o.
Dziaajc w imieniu spóki Pexim d.o.o.,
niniejszym owiadczam, e zgodnie z moj
najlepsz wiedz i przy dooeniu naleytej
starannoci, by zapewni taki stan, informacje
zawarte
w
Dokumencie
Rejestracyjnym
dotyczce spóki Pexim d.o.o. s prawdziwe,
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz e
w Dokumencie Rejestracyjnym nie pominito
niczego co by mogo wpywa na ich znaczenie.

Pexim d.o.o.

____________________
Miodrag Mireti
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Pexim d.o.o. is represented by Miodrag Mireti,
president of the management board.

Representation of Pexim d.o.o.
Pexim d.o.o. is responsible for the sections of the
Registration Document regarding Pexim d.o.o.

Acting on behalf of Pexim d.o.o., I hereby
represent that having taken all reasonable care to
ensure that such is the case, the information
regarding Pexim d.o.o. contained in the
Registration Document, is, to my best knowledge,
true and in accordance with the facts and contains
no omission likely to affect its import.

OWIADCZENIE ANTEGRA D.O.O.

REPRESENTATION OF ANTEGRA D.O.O.

Przedstawiciele Antegra d.o.o.

Representatives of Antegra d.o.o.

W imieniu Antegra d.o.o. dziaa Dejan Smiljani,
prezes zarzdu.

Owiadczenie osób dziaajcych w imieniu
Antegra d.o.o.
Antegra d.o.o. jest odpowiedzialna za czci
Dokumentu Rejestracyjnego dotyczce spóki
Antegra d.o.o.
Dziaajc w imieniu spóki Antegra d.o.o.,
niniejszym owiadczam, e zgodnie z moj
najlepsz wiedz i przy dooeniu naleytej
starannoci, by zapewni taki stan, informacje
zawarte
w
Dokumencie
Rejestracyjnym
dotyczce spóki Antegra d.o.o. s prawdziwe,
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz e
w Dokumencie Rejestracyjnym nie pominito
niczego co by mogo wpywa na ich znaczenie.

Antegra d.o.o. is represented by Dejan
Smiljani, president of the management board.

Representation of Antegra d.o.o.
Antegra d.o.o. is responsible for the sections of
the Registration Document regarding Antegra
d.o.o.
Acting on behalf of Antegra d.o.o., I hereby
represent that having taken all reasonable care
to ensure that such is the case, the information
regarding Antegra d.o.o. contained in the
Registration Document, is, to my best
knowledge, true and in accordance with the
facts and contains no omission likely to affect its
import.

Antegra d.o.o.

____________________
Dejan Smiljani
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OWIADCZENIE
D.O.O.

ARBOR-INFORMATIKA

REPRESENTATION
INFORMATIKA D.O.O.

OF

ARBOR-

Representatives of Arbor Informatika d.o.o.
Przedstawiciele Arbor Informatika d.o.o.
W imieniu Arbor Informatika d.o.o. dziaa Renato
Rubeša, prezes zarzdu.

Owiadczenie Arbor Informatika d.o.o.
Arbor Informatika d.o.o. jest odpowiedzialna za
czci Dokumentu Rejestracyjnego dotyczce
spóki Arbor Informatika d.o.o.
Dziaajc w imieniu spóki Arbor Informatika
d.o.o., niniejszym owiadczam, e zgodnie z
moj najlepsz wiedz i przy dooeniu naleytej
starannoci, by zapewni taki stan, informacje
zawarte
w
Dokumencie
Rejestracyjnym
dotyczce spóki Arbor Informatika d.o.o. s
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym
oraz
e
w
Dokumencie
Rejestracyjnym nie pominito niczego co by
mogo wpywa na ich znaczenie.

Arbor Informatika d.o.o.

____________________
Renato Rubeša
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Arbor Informatika d.o.o. is represented by
Renato Rubeša, president of the management
board.

Representation of Arbor Informatika d.o.o.
Arbor Informatika d.o.o. is responsible for the
sections of the Registration Document regarding
Arbor Informatika d.o.o.
Acting on behalf of Arbor Informatika d.o.o., I
hereby represent that having taken all
reasonable care to ensure that such is the case,
the information regarding Arbor Informatika
d.o.o. contained in the Registration Document,
is, to my best knowledge, true and in
accordance with the facts and contains no
omission likely to affect its import.

OWIADCZENIE LOGOS D.O.O.

REPRESENTATION OF LOGOS D.O.O.

Przedstawiciele Logos d.o.o.

Representatives of Logos d.o.o.
Logos d.o.o. is represented by Dražen Pehar,
president of the management board.

W imieniu Logos d.o.o. dziaa Dražen Pehar,
prezes zarzdu.

Owiadczenie Logos d.o.o.
Logos d.o.o. jest odpowiedzialna za czci
Dokumentu Rejestracyjnego dotyczce spóki
Logos d.o.o.
Dziaajc w imieniu spóki Logos d.o.o.,
niniejszym owiadczam, e zgodnie z moj
najlepsz wiedz i przy dooeniu naleytej
starannoci, by zapewni taki stan, informacje
zawarte
w
Dokumencie
Rejestracyjnym
dotyczce spóki Logos d.o.o. s prawdziwe,
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz e
w Dokumencie Rejestracyjnym nie pominito
niczego co by mogo wpywa na ich znaczenie.

Representation of Logos d.o.o.
Logos d.o.o. is responsible for the sections of
the Registration Document regarding Logos
d.o.o.

Acting on behalf of Logos d.o.o., I hereby
represent that having taken all reasonable care
to ensure that such is the case, the information
regarding Logos d.o.o. contained in the
Registration Document, is, to my best
knowledge, true and in accordance with the
facts and contains no omission likely to affect its
import.

Logos d.o.o.

____________________
Dražen Pehar
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OWIADCZENIE PEXIM CARDINFO D.O.O.

REPRESENTATION OF PEXIM CARDINFO
D.O.O.

Przedstawiciele Pexim Cardinfo d.o.o.
W imieniu Pexim Cardinfo d.o.o. dziaa Srdjan
Dželebdži, czonek zarzdu.

Owiadczenie Pexim Cardinfo d.o.o.
Pexim Cardinfo d.o.o. jest odpowiedzialna za
czci Dokumentu Rejestracyjnego dotyczce
spóki Pexim Cardinfo d.o.o.
Dziaajc w imieniu spóki Pexim Cardinfo d.o.o.,
niniejszym owiadczam, e zgodnie z moj
najlepsz wiedz i przy dooeniu naleytej
starannoci, by zapewni taki stan, informacje
zawarte
w
Dokumencie
Rejestracyjnym
dotyczce spóki Pexim Cardinfo d.o.o. s
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym
oraz
e
w
Dokumencie
Rejestracyjnym nie pominito niczego co by
mogo wpywa na ich znaczenie.

Pexim Cardinfo d.o.o.

____________________
Srdjan Dželebdži
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Representatives of Pexim Cardinfo d.o.o.
Pexim Cardinfo d.o.o. is represented by Srdjan
Dželebdži, member of the management board.

Representation of Pexim Cardinfo d.o.o.
Pexim Cardinfo d.o.o. is responsible for the
sections of the Registration Document regarding
Pexim Cardinfo d.o.o.
Acting on behalf of Pexim Cardinfo d.o.o., I
hereby represent that having taken all
reasonable care to ensure that such is the case,
the information regarding Pexim Cardinfo d.o.o.
contained in the Registration Document, is, to
my best knowledge, true and in accordance with
the facts and contains no omission likely to
affect its import.

OWIADCZENIE FIBA SOFTWARE S.R.L.

Przedstawiciele FIBa Software S.r.l.
W imieniu FIBa Software S.r.l. dziaa CatalinRadu Georgian, dyrektor generalny.

REPRESENTATION OF FIBA SOFTWARE
S.R.L.

Representatives of FIBa Software S.r.l.
FIBa Software S.r.l. is represented by CatalinRadu Georgian, general manager.

Owiadczenie FIBa Software S.r.l.

Representation of FIBa Software S.r.l.

FIBa Software S.r.l. jest odpowiedzialna za
czci Dokumentu Rejestracyjnego dotyczce
spóki FIBa Software S.r.l.

FIBa Software S.r.l. is responsible for the
sections of the Registration Document regarding
FIBa Software S.r.l.

Dziaajc w imieniu spóki FIBa Software S.r.l.,
niniejszym owiadczam, e zgodnie z moj
najlepsz wiedz i przy dooeniu naleytej
starannoci, by zapewni taki stan, informacje
zawarte
w
Dokumencie
Rejestracyjnym
dotyczce spóki FIBa Software S.r.l. s
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym
oraz
e
w
Dokumencie
Rejestracyjnym nie pominito niczego co by
mogo wpywa na ich znaczenie.

Acting on behalf of FIBa Software S.r.l., I hereby
represent that having taken all reasonable care
to ensure that such is the case, the information
regarding FIBa Software S.r.l. contained in the
Registration Document, is, to my best
knowledge, true and in accordance with the
facts and contains no omission likely to affect its
import.

FIBa Software S.r.l.

____________________
Catalin-Radu Georgian
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OWIADCZENIE NET CONSULTING S.R.L.

REPRESENTATION OF NET CONSULTING
S.R.L.

Przedstawiciele Net Consulting S.r.l.

Representatives of Net Consulting S.r.l.

W imieniu Net Consulting S.r.l. dziaa Dragos
Stan, dyrektor generalny.

Net Consulting S.r.l. is represented by Dragos
Stan, general manager.

Owiadczenie Net Consulting S.r.l.

Representation of Net Consulting S.r.l.

Net Consulting S.r.l. jest odpowiedzialna za
czci Dokumentu Rejestracyjnego dotyczce
spóki Net Consulting S.r.l.

Net Consulting S.r.l. is responsible for the
sections of the Registration Document regarding
Net Consulting S.r.l.

Dziaajc w imieniu spóki Net Consulting S.r.l.,
niniejszym owiadczam, e zgodnie z moj
najlepsz wiedz i przy dooeniu naleytej
starannoci, by zapewni taki stan, informacje
zawarte
w
Dokumencie
Rejestracyjnym
dotyczce spóki Net Consulting S.r.l. s
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym
oraz
e
w
Dokumencie
Rejestracyjnym nie pominito niczego co by
mogo wpywa na ich znaczenie.

Acting on behalf of Net Consulting S.r.l., I
hereby represent that having taken all
reasonable care to ensure that such is the case,
the information regarding Net Consulting S.r.l.
contained in the Registration Document, is, to
my best knowledge, true and in accordance with
the facts and contains no omission likely to
affect its import.

Net Consulting S.r.l.

____________________
Dragos Stan
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OWIADCZENIE DEWEY & LEBOEUF GRZESIAK SP. K.
Przedstawiciele Dewey & LeBoeuf Grzesiak sp. k.
W imieniu spóki Dewey & LeBoeuf Grzesiak sp. k. dziaa:
Jarosaw Grzesiak, komplementariusz.
Owiadczenie Dewey & LeBoeuf Grzesiak sp. k.
Dewey & LeBoeuf Grzesiak sp. k. z siedzib w Warszawie niniejszym owiadcza, e zgodnie z jej
najlepsz wiedz i przy dooeniu naleytej starannoci, by zapewni taki stan, informacje zawarte w
rozdziale Dokumentu Rejestracyjnego zatytuowanym "Opis praw, przywilejów i ogranicze
zwizanych z akcjami" s prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i e w ww. czci
Dokumentu Rejestracyjnego nie pominito niczego, co mogyby wpywa na jego znaczenie.

_______________________________
Jarosaw Grzesiak
komplementariusz
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DYWIDENDA ORAZ POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY
Zasady polityki Zarzdu co do wypaty dywidendy w okresie ostatnich 3 lat obrotowych
W trakcie dotychczasowej dziaalnoci nasza Spóka nie wypacaa akcjonariuszom dywidendy.
W roku 2007 Spóka poniosa strat w wysokoci 726.657,22 z. Wystpienie straty byo nastpstwem
przewidzianych w planach rozwojowych Spóki zagranicznych inwestycji kapitaowych.
Uchwa Walnego Zgromadzenia Spóki z 25 czerwca 2008 r., postanowiono, e strata poniesiona
przez Spók w 2007 roku zostanie pokryta z zysków wypracowanych przez Spók w latach
nastpnych.
Zasady polityki Zarzdu co do wypaty dywidendy w okresie najbliszych 3 lat obrotowych
Zgodnie z wymaganiami KSH kwota dywidendy, któr Spóka moe wypaci za dany rok obrotowy nie
moe przekroczy sumy: (i) przeznaczonego do podziau zysku netto za dany rok obrotowy, (ii)
niepodzielonego zysku z lat ubiegych, oraz (iii) kwot przeniesionych z utworzonych z zysku kapitaów
zapasowego i rezerwowych, które mog by przeznaczone na wypat dywidendy, pomniejszonej o
niepokryte straty, akcje wasne oraz kwoty, które zgodnie z ustaw lub Statutem powinny by
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitay zapasowy lub rezerwowe.
Ponadto, zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa polskiego, moemy wypaca dywidend za
dany rok obrotowy tylko po uprzednim dokonaniu odpisu kwoty odpowiadajcej 8% naszego zysku
netto na obowizkowy kapita zapasowy. Po osigniciu przez t rezerw wartoci odpowiadajcej 1/3
naszego kapitau zakadowego nie bdzie wymagane dalsze asygnowanie rodków na kapita
zapasowy.
KSH przewiduje równie moliwo wypacenia akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy na koniec roku obrotowego, jeeli spóka posiada rodki wystarczajce na wypat. Spóka
moe wypaci akcjonariuszom zaliczk na poczet przewidywanej dywidendy, jeeli (i) statut zawiera
odpowiednie upowanienie do wypaty zaliczki na poczet dywidendy przez zarzd oraz jeeli (ii)
zatwierdzone sprawozdanie finansowe spóki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka na
poczet przewidywanej dywidendy moe stanowi najwyej poow zysku osignitego od koca
poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegego
rewidenta, powikszonego o kapitay rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypaty zaliczek
moe dysponowa zarzd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje wasne. Statut Spóki nie
zawiera upowanienia dla Zarzdu do wypaty zaliczki na poczet dywidendy.
W okresie najbliszych 3 lat, Zarzd bdzie rekomendowa Walnemu Zgromadzeniu wypat
dywidendy w wysokoci odpowiadajcej 30% wyniku finansowego. Zgodnie z Umow Akcjonariuszy z
dnia 28 sierpnia 2008 r., zawart pomidzy Spók, Asseco Poland S.A. i Wspólnikami
Mniejszociowymi Spóek Zalenych, wszelkie zmiany powyszej polityki w zakresie dywidendy przed
dniem 1 stycznia 2011 r. wymagaj zgody wszystkich Wspólników Mniejszociowych Spóek
Zalenych.
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Kursy wymiany
Ponisza tabela prezentuje kursy wymiany walut, w których rozliczenia spóki z naszej Grupy
dokonyway transakcji w okresie objtym historycznymi sprawozdaniami finansowymi:
I po. 2008
RSD za 1 EUR
na koniec okresu
redni za okres
BAM za 1 EUR
na koniec okresu
redni za okres
USD za 1 EUR
na koniec okresu
redni za okres
HRK za 1 EUR
na koniec okresu
redni za okres
RON za 1 EUR
na koniec okresu
redni za okres
MKD za 1 EUR
na koniec okresu
redni za okres
PLN za 1 EUR
na koniec okresu
redni za okres

2007
2006
waluta lokalna za 1 EUR

2005

78.9784
81.6813

79.2362
80.0858

79.0000
84.0579

85.5000
83.1940

1.9558
1.9558

1.9558
1.9558

1.9558
1.9558

1.9558
1.9558

1.5764
1.5304

1.4772
1.3689

1.3129
1.2500

1.1839
1.2431

7.2463
7.2713

7.3251
7.3360

7.3451
7.3228

7.3756
7.4000

3.6475
3.6709

3.4112
3.3373

3.3817
3.5245

3.6771
3.6234

61.1741
61.2744

61.2016
61.1838

61.1741
61.1885

61.1779
61.2958

3.3542
3.4924

3.5820
3.7829

3.8312
3.8951

3.8598
3.2348

waluta lokalna za 1 PLN
RSD za 1 PLN
na koniec okresu
redni za okres
BAM za 1 PLN
na koniec okresu
redni za okres
USD za 1 PLN
na koniec okresu
redni za okres
HRK za 1 PLN
na koniec okresu
redni za okres
RON za 1 PLN
na koniec okresu
redni za okres
MKD za 1 PLN
na koniec okresu
redni za okres

23.5849
23.4213

21.6450
21.2417

nd
nd

nd
nd

0.5822
0.5601

0.5415
0.5166

0.5096
0.5031

0.5126
0.4849

0.4718
0.4376

0.4107
0.3614

0.3436
0.3223

0.3066
0.3091

2.1584
2.0819

2.0247
1.9385

1.9186
1.8796

1.9220
1.8388

1.0883
1.0508

1.0021
0.8840

0.8739
0.9042

0.9550
0.8988

18.3073
17.5964

17.0404
16.2267

16.0380
15.7944

16.0067
14.9858

ródo: Narodowy Bank Polski, Narodowy Bank Serbii, Bank Centralny Boni i Hercegowiny, Europejski Bank
Centralny, Chorwacki Bank Narodowy, Narodowy Bank Rumunii, Narodowy Bank Republiki Macedonii.
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EMITENT
Firma Emitenta
Emitent dziaa pod firm Asseco South Eastern Europe Spóka Akcyjna.
Emitent moe uywa w obrocie skrótu Asseco South Eastern Europe S.A.

Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer w rejestrze
Spóka jest wpisana do rejestru pzedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez
sd rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem
KRS 0000284571.

Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki zosta utworzony
Akt zaoycielski zosta podpisany przez zaoyciela, tj. spók Asseco Poland S.A. w dniu 10 kwietnia
2007 r. (Rep. A nr 946/2007 w kancelarii notarialnej w Rzeszowie przed notariuszem Januszem
Posusznym). Spóka zostaa zawizana z dniem objcia wszystkich akcji, tj. w dniu 5 czerwca 2007 r.
Spóka zostaa wpisana do rejestru przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 11 lipca
2007 r. Spóka zostaa utworzona na czas nieoznaczony.

Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i
zgodnie z którymi dziaa Emitent
Siedziba Spóki znajduje si w Rzeszowie. Nasza Spóka jest spók handlow utworzon zgodnie z
prawem polskim w formie spóki akcyjnej.
Prowadzimy dziaalno w oparciu o przepisy prawa polskiego, w tym, przede wszystkim, przepisy
Kodeksu Spóek Handlowych oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych.

Przedmiot dziaalnoci
Zgodnie z paragrafem 5 Statutu Spóki, przedmiot dziaalnoci Spóki obejmuje:

24

x

Reprodukcja komputerowych noników informacji

x

Produkcja komputerów i pozostaych urzdze do przetwarzania informacji

x

Transmisja danych

x

Wynajem nieruchomoci na wasny rachunek

x

Wynajem maszyn i urzdze biurowych i sprztu komputerowego

x

Doradztwo w zakresie sprztu komputerowego

x

Dziaalno w zakresie oprogramowania

x

Przetwarzanie danych

x

Dziaalno zwizana z bazami danych

x

Pozostaa dziaalno zwizana z informatyk

x

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych

x

Doradztwo w zakresie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej i zarzdzania

x

Zarzdzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej

x

Dziaalno holdingów

x

Reklama

x

Pozaszkolne formy ksztacenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe dane teleadresowe
Firma:

Asseco South Eastern Europe Spóka Akcyjna

Forma prawna:

spóka akcyjna

Kraj siedziby:

Rzeczpospolita Polska

Siedziba:

Rzeszów

Adres:

ul. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów

Telefon:

+48 17 875 54 00

Telefaks:

+48 17 875 54 06

Strona internetowa:

www.asseco-see.com

REGON:

180248803

NIP:

8133513607

Istotne zdarzenie w rozwoju dziaalnoci gospodarczej Emitenta
W dniu 10 kwietnia 2007 r. w kancelarii notarialnej w Rzeszowie przed notariuszem Januszem
Posusznym zosta podpisany statut spóki pod firm Asseco Adria S.A. (Rep. A nr 946/2007).
Zaoycielem spóki Asseco Adria S.A. jest spóka Asseco Poland S.A.
Akcje zostay objte przez zaoyciela, Asseco Poland S.A., która obja 4.650.000 akcji po cenie
emisyjnej równej wartoci nominalnej, tj. 465.000 zotych oraz przez czonków Zarzdu i Rady
Nadzorczej w ten sposób, e (i) Piotr Jeleski obj 40.000 akcji za czn cen w wysokoci 4.000
zotych, (ii) Przemysaw Sczkowski obj 125.000 akcji za czn cen w wysokoci 12.500 zotych a
pozostae akcje zostay objte przez 19 osób fizycznych, które objy cznie 185.000 akcji za czn
cen w wysokoci 18.500 zotych.
Pocztkowo kapita zakadowy spóki Asseco Adria S.A. wynosi 500.000 zotych i dzieli si na
5.000.000 akcji zwykych imiennych serii A, o wartoci nominalnej 0,10 zotych (dziesi groszy)
kada, oznaczonych numerami od 0000001 do 5.000.000.
Spóka Asseco Adria S.A. w organizacji powstaa z chwil objcia akcji przez wszystkich
akcjonariuszy, tj. w dniu 5 czerwca 2007 r.
Przedmiotem dziaalnoci spóki Asseco Adria S.A. bya dziaalno zwizana z informatyk, w tym
dziaalno w zakresie oprogramowania i sprztu komputerowego.
Spóka Asseco Adria S.A. zostaa wpisana do rejestru przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego
prowadzonego przez sd rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sdowego, pod numerem KRS 0000284571 na mocy postanowienie o wpisie z dnia 11 lipca 2007 r.
W dniu 11 lutego 2008 r., dziaajc na podstawie uchway Rady Nadzorczej z 5 grudnia 2007 r.,
uruchomilimy program emisji obligacji zwykych na okaziciela, o wartoci nominalnej 10.000 zotych
kada, niemajcych formy dokumentu i niedopuszczonych do publicznego obrotu, o cznej wartoci
nominalnej do 170.000.000 zotych i wyemitowalimy 6.470 obligacji o cznej wartoci nominalnej
64.700.000 zotych. Obligacje objte programem s obligacjami dyskontowymi, upowaniajcymi
wycznie do wiadcze pieninych, niezabezpieczone, o staym oprocentowaniu i okresie
zapadalnoci wynoszcym 1 (jeden) rok. Na potrzeby programu, w dniu 12 grudnia 2007 r. zawarlimy
z Bank Polska Kasa Opieki S.A. umow na pogram emisji obligacji.
W dniu 26 kwietnia 2007 r. spóka Asseco Romania S.A. zawara 2 umowy sprzeday na podstawie
których Asseco Romania S.A. kupia (i) 70% udziaów w kapitale zakadowym spóki Net Consulting
S.r.l., spóki prawa rumuskiego z siedzib w Bukareszcie oraz (ii) 70% udziaów w kapitale
zakadowym spóki FIBa Software S.r.l., spóki prawa rumuskiego z siedzib w Bukareszcie.
W dniu 18 grudnia 2007 r. podpisalimy umow sprzeday udziaów, na podstawie której kupilimy
60% udziaów w kapitale zakadowym spóki Pexim d.o.o., spóki z ograniczon odpowiedzialnoci
prawa serbskiego, z siedzib w Belgradzie.
W dniu 20 grudnia 2007 r. podpisalimy 2 umowy sprzeday udziaów, na podstawie których kupilimy
(i) 70% udziaów w kapitale zakadowym spóki Arbor Informatika d.o.o., spóki z ograniczon
odpowiedzialnoci prawa chorwackiego, z siedzib w Rijece oraz (ii) 60% udziaów w kapitale
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zakadowym spóki Logos d.o.o. spóki z ograniczon odpowiedzialnoci prawa chorwackiego z
siedzib w Zagrzebiu.
W dniu 22 stycznia 2008 r. zawarlimy z Asseco Romania S.A. porozumienie w sprawie poczenia
okrelajce zasady wspópracy majce doprowadzi do przejcia przez nas spóki Asseco Romania
S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 515 § 1 KSH.
W dniu 1 lutego 2008 r. Walne Zgromadzenie podjo uchwa w sprawie podwyszenia naszego
kapitau zakadowego o kwot 500.000 zotych, tj. do kwoty 1.000.000 zotych, w drodze emisji
5.000.000 nowych akcji imiennych zwykych Serii B o wartoci nominalnej 0,10 zotych (dziesi
groszy) kada z wyczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wszystkie akcje Serii B
zostay zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej akcjonariuszom spóki Asseco Romania S.A. w
zamian za wkady pienine. Wszystkie akcje zostay objte i podwyszenie kapitau zakadowego
zostao zarejestrowane w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 11 lutego
2008 r.
Równoczenie Walne Zgromadzenie uchwalio 1 lutego 2008 r. zmian naszej dotychczasowej firmy
(nazwy) Asseco Adria S.A. na Asseco South Eastern Europe S.A. Zmiana firmy zostaa
zarejestrowana w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 11 lutego 2008 r. i
od tego dnia funkcjonujemy pod firm „Asseco South Eastern Europe S.A.”.
W dniu 11 lutego 2008 r. zarzdy Asseco SEE i Asseco Romania S.A. uzgodniy plan poczenia obu
spóek.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 21 kwietnia 2008 r. podjo uchwa w sprawie poczenia
ze spók Asseco Romania S.A. poprzez przejcie tej spóki (czenie przez przejcie), na warunkach
okrelonych w planie poczenia ogoszonym w Monitorze Sdowym i Gospodarczym nr 38 z dnia 22
lutego 2008 r., poz. 2355. W zwizku z tym, e posiadalimy 100% udziaów spóki Asseco Romania
S.A. poczenie nastpio bez podwyszania naszego kapitau zakadowego. Poczenie zostao
zarejestrowane w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 8 maja 2008 r. W
wyniku poczenia, przejlimy majtek spóki Asseco Romania S.A., w tym w szczególnoci udziay w
spókach Net Consulting S.r.l. oraz FIBa Software S.r.l.
W dniu 6 maja 2008 r. podpisalimy umow sprzeday udziaów na podstawie której kupilimy 60%
udziaów w kapitale zakadowym spóki Pexim Cardinfo d.o.o., spóki z ograniczon
odpowiedzialnoci prawa serbskiego z siedzib w Belgradzie.
W dniu 21 maja 2008 r. podpisalimy umow sprzeday udziaów na podstawie której kupilimy 70%
udziaów w spóce Antegra d.o.o., spóki z ograniczon odpowiedzialnoci prawa serbskiego z
siedzib w Belgradzie.
W dniu 25 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjo uchwa w sprawie podwyszenia
naszego kapitau zakadowego o kwot 256.700.090 zotych, tj. do kwoty 257.700.060 zotych, w
drodze emisji 2.567.000.900 nowych akcji imiennych zwykych Serii C o wartoci nominalnej 0,10
zotych (dziesi groszy) kada, z wyczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Wszystkie akcje serii C zostay zaoferowane wybranym akcjonariuszom Asseco SEE i pokryte
wkadem pieninym. Wszystkie akcje zostay objte i podwyszenie kapitau zakadowego zostao
zarejestrowane w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 28 lipca 2008 r.
Tego samego dnia Walne Zgromadzenie podjo uchwa w sprawie tzw. „resplitu” akcji, tj. uchwa w
sprawie scalenia wszystkich 2.577.000.900 akcji Serii A, B i C w taki sposób, e kade 100 akcji o
wartoci nominalnej 0,10 zotych czy si w jedn akcj serii D o wartoci nominalnej 10 zotych.
Zmiana ta zostaa wpisana do rejestru przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 5
wrzenia 2008 r.
W dniu 28 sierpnia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spóki podjo uchwa w sprawie
podwyszenia kapitau zakadowego Spóki w drodze subskrypcji prywatnej z wyczeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Powysza uchwaa przewiduje podwyszenie kapitau
zakadowego Spóki o kwot maksymalnie 142.833.850 zotych poprzez emisj akcji serii od E do K.
Uchwaa zostaa podjta w celu realizacji Swapu i nie zostaa jeszcze wykonana ani zarejestrowana.

Wykaz istotnych podmiotów zalenych Emitenta
Pexim d.o.o. – spóka z ograniczon odpowiedzialnoci prawa serbskiego z siedzib w Belgradzie,
wpisana do rejestru Agencji Rejestracji Dziaalnoci Gospodarczej w Belgradzie pod numerem BD
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14724, w której Emitent posiada 60% kapitau zakadowego i gosów. Zakres zarejestrowanej
dziaalnoci spóki Pexim obejmuje produkcje komputerów oraz maszyn do liczenia. Zgodnie z
prawem serbskim, Pexim moe wykonywa inne rodzaje dziaalnoci, takie jak: handel urzdzeniami
biurowymi i komputerami, wiadczenie usug doradczych dotyczcych sprztu biurowego,
konserwacja i naprawa biurowego sprztu komputerowego, prace rozwojowo-badawcze i
dowiadczalne w dziedzinie technologii, projektowanie, inynieria, instalacja i uruchamianie sprztu
elektrycznego, rozpowszechnianie na nonikach komputerowych.
Antegra d.o.o. – spóka z ograniczon odpowiedzialnoci prawa serbskiego z siedzib w Belgradzie,
wpisana do rejestru Agencji Rejestracji Dziaalnoci Gospodarczej w Belgradzie pod numerem BD
3742/2005, w której Emitent posiada 70% kapitau zakadowego i gosów. Zarejestrowana dziaalno
Antegra obejmuje badania oraz eksperymentalny rozwój w dziedzinie nauk cisych. Antegra
specjalizuje si w opracowywaniu rozwiza z dziedziny oprogramowania bankowego.
Arbor Informatika d.o.o. – spóka z ograniczon odpowiedzialnoci prawa chorwackiego z siedzib
w Rijece, wpisana do rejestru sdowego prowadzonego przez sd gospodarczy w Rijece pod
numerem 040052295, w której Emitent posiada 70% kapitau zakadowego i gosów. Zakres
dziaalnoci Arbor Informatika obejmuje wiadczenie usug doradczych w dziedzinie planowania,
tworzenia i stosowania systemów informatycznych, projektowanie, tworzenie i stosowanie
czciowych lub caociowych rozwiza informatycznych, jak równie sprzeda i utrzymanie sprztu
komputerowego.
Logos d.o.o. – spóka z ograniczon odpowiedzialnoci prawa chorwackiego z siedzib w
Zagrzebiu, wpisana do rejestru sdowego prowadzonego przez sd gospodarczy w Zagrzebiu pod
numerem 080271203, w której Emitent posiada 60 % kapitau zakadowego i gosów. Zakres
dziaalnoci spóki Logos obejmuje opracowywanie, integracj i realizacj zindywidualizowanych
rozwiza informatycznych „pod klucz”.
Pexim Cardinfo d.o.o. – spóka z ograniczon odpowiedzialnoci prawa serbskiego z siedzib w
Belgradzie, wpisana do rejestru Agencji Rejestracji Dziaalnoci Gospodarczej w Belgradzie pod
numerem BD84331, w której Emitent posiada 60% kapitau zakadowego i gosów. Zarejestrowany
zakres dziaalnoci spóki Pexim Cardinfo dotyczy wiadczenia usug oraz programowania
komputerów. Zakres dziaalnoci spóki Pexim Cardinfo obejmuje opracowywanie kompleksowych
rozwiza obsugi kart patniczych w sektorze bankowym.
FIBa Software S.r.l. – spóka z ograniczon odpowiedzialnoci prawa rumuskiego z siedzib w
Bukareszcie, wpisana do rejestru handlowego w Bukareszcie pod numerem J40/7836/1997 (jednolity
numer rejestracji 9843296), w której Emitent posiada 70% kapitau zakadowego i gosów. FIBa
Software wiadczy usugi informatyczne dla sektora finansowo-bankowego.
Net Consulting S.r.l. – spóka z ograniczon odpowiedzialnoci prawa rumuskiego z siedzib w
Bukareszcie, wpisana do rejestru handlowego w Bukareszcie pod numerem J40/24592/1994 (jednolity
numer rejestracji 6614131) w której Emitent posiada 70% kapitau zakadowego i gosów. Net
Consulting oferuje usugi integracji systemów komputerowych oraz rozwizania dla sektora finansowobankowego.

Konsolidacja Grupy ASEE - Swap
Spóka planuje konsolidacj Grupy Kapitaowej poprzez przejcie udziaów mniejszociowych w
Spókach Zalenych od Wspólników Mniejszociowych Spóek Zalenych, w celu uzyskania 100%
udziaów w spókach Arbor Informatika, Logos, Pexim, Antegra i Pexim Cardinfo oraz 85% udziaów w
spóce FIBa Software i 96,4% udziaów w spóce Net Consulting. Pozostae 15% udziaów w FIBa
Software oraz 3,6% udziaów w NET Consulting zostanie nabyte przez Asseco Poland S.A., a
nastpnie przez ASEE, tak, aby po zakoczeniu tych operacji ASEE posiadao 100% udziaów
kadego podmiotu zalenego*, a Wspólnicy Mniejszociowi Spóek Zalenych stali si
akcjonariuszami ASEE („Swap”). Umowy dotyczce Swapu opisane s w rozdziale „Istotne Umowy”
Dokumentu Rejestracyjnego.
* ze wzgldu na szczególne uregulowania zawarte w przepisach prawa rumuskiego, jeden udzia w spóce Net Consulting
pozostanie w posiadaniu Asseco Poland lub podmiotu z Grupy Asseco Poland.
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E-Mon
Podgorica
Montenegro

Pexim Dooel
Skopje
Macedonia

Pexim Content
Management
Solutions d.o.o.
Kragujevac,
Serbia

90 %

SIMT
Cardinfo
Slovenia

50 %

Net Consulting
S.R.L. z siedzib
w Bukareszcie
(Rumunia)

70 %

EMS d.o.o.
Belgrad
Serbia

90 %

Logos d.o.o.
z siedzib w
Zagrzebiu
(Chorwacja)

60 %

Pexim
Solutions
d.o.o. Banja
Luka Bonia i
Hercegowina

100 %

Arbor Informatika
d.o.o.
z siedzib w
Rijece
(Chorwacja)

70 %

* opcja nabycia udziaów w Cardinfo BDS

Pexim –
Tirana d.o.o.

100 %

65 %

Pexim d.o.o.
z siedzib w
Belgradzie
(Serbia)

60 %
60 %

Cardinfo
Montenegro
d.o.o.

100 %

Pexim Cardinfo
d.o.o.
z siedzib w
Belgradzie
(Serbia)

Asseco South Eastern Europe S.A.

99,97 %

Asseco Poland S.A.

Cardinfo
BDS

50 % *

FIBa Software
S.R.L. z
siedzib w
Bukareszcie
(Rumunia)

70 %

Struktura Grupy, do której naley Emitent oraz miejsce Emitenta w tej Grupie

100 %

Pexim
Solutions
ood, Sofia,
Bulgaria

51 %

28
Enovcanik
a.d. Belgrad
Serbia

28 %

IBIS a.d.
Banja Luka
Bonia i
Hercegowina

100 %

Antegra d.o.o.
z siedzib w
Belgradzie
(Serbia)

70 %

Pexim –
Tirana d.o.o.

100 %

Pexim Content
Management
Solutions d.o.o.
Kragujevac,
Serbia

100 %
EMS d.o.o.
Belgrad
Serbia

90 %
SIMT
Cardinfo
Slovenia

50 %

Net Consulting
S.R.L. z siedzib
w Bukareszcie
(Rumunia)

100 %**

100 %
Cardinfo
Monteneg
ro d.o.o.

100%
FIBa Software
S.R.L. z
siedzib w
Bukareszcie
(Rumunia)

Cardinfo
BDS

50 % *

100 %
Pexim Cardinfo
d.o.o.
z siedzib w
Belgradzie
(Serbia)

Asseco South Eastern Europe S.A.

Enovcanik
a.d. Belgrad
Serbia

28 %

IBIS a.d.
Banja Luka
Bonia i
Hercegowina

100 %

Antegra d.o.o.
z siedzib w
Belgradzie
(Serbia)

100 %

** ze wzgldu na szczególne uregulowania zawarte w przepisach prawa rumuskiego, jeden udzia w spóce Net Consulting pozostanie w posiadaniu Asseco Poland lub podmiotu z Grupy Asseco
Poland.

Pexim
Solutions
d.o.o. Banja
Luka Bonia i
Hercegowina

100 %

Logos d.o.o.
z siedzib w
Zagrzebiu
(Chorwacja)

100 %

Wspólnicy Mniejszociowi Spóek
Zalenych

udzia zaleny od wielkoci oferty publicznej

Asseco Poland S.A.

(przewidywany stan po konsolidacji grupy w drodze transakcji Swapu)

Struktura Grupy, do której naley Emitent oraz miejsce Emitenta w tej Grupie

Arbor Informatika
d.o.o.
z siedzib w
Rijece
(Chorwacja)

100 %

* opcja nabycia udziaów w Cardinfo BDS

Pexim
Solutions
ood, Sofia,
Bulgaria

51 %

E-Mon
Podgorica
Montenegro

65 %

Pexim d.o.o.
z siedzib w
Belgradzie
(Serbia)

100 %

Pexim Dooel
Skopje
Macedonia

100 %
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WYBRANE DANE FINANSOWE
Dane zostay zaprezentowane w oparciu o póroczne skonsolidowane informacje finansowe pro forma
za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., historyczne Skonsolidowane Informacje
Finansowe Asseco SEE za lata 2007 i okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. oraz
sprawozdania finansowe Spóek Zalenych za lata 2007, 2006 i w stosunku do Spóek, do których byy
sporzdzane za rok 2005.
Wybrane dane finansowe naszej Spóki oraz Spóek Zalenych
Asseco SEE (pro forma za pierwsze pórocze 2008)
Rachunek zysków i strat (pro forma)
30 czerwca
2008
MSSF
(tys. z)
Przychody ze sprzeday
Przychody z inwestycji
Inne zyski i straty
Udzia w wynikach jednostek stowarzyszonych

28
303
-

Pozostae przychody operacyjne

1.813

Pozostae koszty operacyjne

(713)

Warto sprzedanych towarów materiaów i usug

(107.397)

Usugi obce

(8.997)

Zuycie materiaów i energii

(1.517)

Amortyzacja

(1.886)

Wynagrodzenia i wiadczenia na rzecz pracowników

(28.802)

Inne koszty

(14.556)

Koszty finansowe
Przychody finansowe

30

191.892

(1.939)
1.666

Zysk/Strata brutto

29.895

Podatek dochodowy

(3.919)

Zysk/Strata netto

25.976

Bilans – Aktywa (pro forma)
30 czerwca
2008
MSSF
(tys. z)
Aktywa trwae

348.696

Rzeczowe aktywa trwae

11.409

Wartoci niematerialne
Warto firmy z konsolidacji

3.115
333.280

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metod praw wasnoci

-

Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego

597

Pozostae aktywa dugoterminowe

295

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)

152.708

Zapasy

15.019

Rozliczenia midzyokresowe

668

Nalenoci z tytuu dostaw i usug

58.353

Nalenoci budetowe

4.447

Inne nalenoci

2.205

Udzielone poyczki

-

Inne aktywa finansowe

5

rodki pienine i depozyty krótkoterminowe

59.866

Pozostae aktywa krótkoterminowe
Aktywa razem

12.145
501.404

Bilans – Pasywa (pro forma)
30 czerwca
2008
MSSF
(tys. z)
Kapita wasny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominujcej)

391.831

Kapita podstawowy

400.534

Rónice kursowe z przeliczenia jednostek zalenych i stowarzyszonych

(13.495)

Zyski (straty) z lat ubiegych i wynik okresu biecego

4.792

Udziay mniejszoci

1.366

Kapita wasny

393.197

Zobowizania dugoterminowe

4.125

Oprocentowane kredyty bankowe, poyczki, dune papiery wartociowe

1.751

Dugoterminowe rezerwy

533
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30 czerwca
2008
MSSF
(tys. z)
Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego
Dugoterminowe zobowizania finansowe
Dugoterminowe rozliczenia midzyokresowe przychodów
Krótkoterminowe zobowizania finansowe
Oprocentowane kredyty bankowe, poyczki, dune papiery wartociowe
Zobowizania z tytuu dostaw i usug
Zobowizania budetowe
Zobowizania finansowe (inne zobowizania finansowe)
Zobowizania z tytuu wyceny kontraktów IT
Pozostae zobowizania
Rezerwy

46
764
1.031
104.082
57
33.411
6.770
48.806
571
9.946
895

Rozliczenia midzyokresowe kosztów

1.964

Rozliczenia midzyokresowe przychodów

1.662

Zobowizania razem

108.207

Pasywa razem

501.404

Asseco SEE (skonsolidowane za okres od 10 kwietnia 2007 do 31 grudnia 2007)
Rachunek zysków i strat
W roku 2007
MSSF
(tys. PLN)
Przychody netto ze sprzeday

-

Koszty wasny sprzeday

-

Zysk (strata) brutto ze sprzeday

-

Koszt sprzeday

-

Koszt ogólnego zarzdu

(40)

Zysk (strata) netto ze sprzeday

(40)

Pozostae przychody operacyjne

-

Pozostae koszty operacyjne

-

Zysk (strata) z dziaalnoci operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe

37
(699)

Udzia w jednostkach stowarzyszonych

-

Zysk (strata) z tytuu rozwodnienia udziau w jednostkach powizanych

-

Zysk (strata) brutto

32

(40)

(702)

W roku 2007
MSSF
(tys. PLN)
Podatek dochodowy (biece i odroczone obcienie podatkowe)
Strata netto z dziaalnoci gospodarczej

(25)
(727)

Dziaalno zaniechana
Zysk (strata) za rok obrotowy na dziaalnoci zaniechanej
Zysk (strata) za rok obrotowy

(727)

Przypadajcy:
Akcjonariuszom Jednostki Dominujcej

(727)

Udziaowcom mniejszociowym

-

Bilans – Aktywa
31 grudnia 2007
(tys. PLN)

Aktywa trwae

139.125

Rzeczowe aktywa trwae

5.133

Wartoci niematerialne

1.648

Warto firmy z konsolidacji
Aktywa z tytuu podatku odroczonego
Aktywa obrotowe
Zapasy
Rozliczenia midzyokresowe
Nalenoci z tytuu dostaw i usug

131.620
724
131.318
6.246
192
25.147

Nalenoci budetowe

682

Inne nalenoci

935

Udzielone poyczki

433

rodki pienine zastrzeone

85.609

rodki pienine i depozyty krótkoterminowe

12.074

Aktywa razem

270.443
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Bilans – Pasywa
31 grudnia 2007
MSSF (tys. PLN)

Kapitay wasne (przypisany akcjonariuszom jednostki dominujcej)
Kapita podstawowy

(227)
500

Zysk (strata) z lat ubiegych i wynik okresu biecego

(727)

Udzia mniejszoci

1.322

Kapita wasny ogóem

1.095

Zobowizania dugoterminowe
Rezerwy z tytuu odroczonego podatku dochodowego
Dugoterminowe zobowizania finansowe
Dugoterminowe rezerwy
Zobowizania krótkoterminowe

79.509
25
79.416
68
189.839

Oprocentowane kredyty bankowe, poyczki, dune papiery wartociowe

88.855

Zobowizania z tytuu dostaw i usug

19.530

Zobowizania z tytuu podatku dochodowego od osób prawnych

684

Zobowizania budetowe

1.917

Zobowizania finansowe

60.178

Pozostae zobowizania finansowe

13.769

Pozostae zobowizania

3.956

Rezerwy

279

Rozliczenia midzyokresowe kosztów

671

Suma zobowiza

269.348

Pasywa razem

270.443

Asseco SEE (skonsolidowane za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008)
Rachunek zysków i strat
30 czerwca 2008
MSSF
(tys. PLN)
Przychody netto ze sprzeday
Koszty wasny sprzeday

34

147.442
(114.263)

Zysk (strata) brutto ze sprzeday

33.179

Koszt sprzeday

(5.896)

Koszt ogólnego zarzdu

(7.372)

Zysk (strata) netto ze sprzeday

19.911

Pozostae przychody operacyjne

1.615

Pozostae koszty operacyjne

(740)

30 czerwca 2008
MSSF
(tys. PLN)
Zysk (strata) z dziaalnoci operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe

20.786
1.595
(7.191)

Udzia w jednostkach stowarzyszonych

-

Zysk (strata) z tytuu rozwodnienia udziau w jednostkach powizanych

-

Zysk (strata) brutto

15.190

Podatek dochodowy (biece i odroczone obcienie podatkowe)

(2.770)

Zysk (strata) netto z dziaalnoci gospodarczej

12.420

Dziaalno zaniechana

-

Zysk (strata) za rok obrotowy na dziaalnoci zaniechanej

-

Zysk (strata) za rok okres sprawozdawczy

12.420

Przypadajcy:
Akcjonariuszom Jednostki Dominujcej

5.519

Udziaowcom mniejszociowym

6.901

Bilans – Aktywa
30 czerwca 2008
(tys. PLN)

Aktywa trwae
Rzeczowe aktywa trwae
Wartoci niematerialne
Warto firmy z konsolidacji
Aktywa z tytuu podatku odroczonego
Akcje i udziay w jednostkach podporzdkowanych
Dugoterminowe aktywa finansowe dostpne do sprzeday
Nalenoci dugoterminowe
rodki pienine zastrzeone
Aktywa obrotowe
Zapasy
Rozliczenia midzyokresowe
Nalenoci z tytuu dostaw i usug

465.884
11.409
3.115
450.468
597
52
128
47
68
129.080
15.019
668
58.353

Nalenoci budetowe

4.447

Nalenoci z tytuu wyceny kontraktów IT

8.904

Inne nalenoci

2.205

Aktywa finansowe dostpne do sprzeday
Udzielone poyczki

26
5
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30 czerwca 2008
(tys. PLN)
rodki pienine zastrzeone
rodki pienine i depozyty krótkoterminowe
Aktywa razem

3.215
36.238
594.964

Bilans – Pasywa
30 czerwca 2008
MSSF (tys. PLN)

Kapitay wasne (przypisany akcjonariuszom jednostki dominujcej)
Kapita podstawowy
Pozostae kapitay
Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych

1.000
92.000
(13.495)

Zysk (strata) z lat ubiegych i wynik okresu biecego

4.792

Udziay mniejszoci

1.366

Kapita wasny ogóem
Zobowizania dugoterminowe
Oprocentowane kredyty bankowe, poyczki, dune papiery wartociowe
Rezerwy z tytuu odroczonego podatku dochodowego
Dugoterminowe zobowizania finansowe
Dugoterminowe rezerwy
Dugoterminowe rozliczenia midzyokresowe przychodów
Zobowizania krótkoterminowe
Oprocentowane kredyty bankowe, poyczki, dune papiery wartociowe
Zobowizania z tytuu dostaw i usug

85.663
264.147
1.751
46
260.786
533
1.031
245.154
141.129
33.411

Zobowizania budetowe

6.770

Zobowizania finansowe

48.806

Zobowizania z tytuu wyceny kontraktów IT
Pozostae zobowizania finansowe
Pozostae zobowizania
Rezerwy

36

84.297

571
9.946
895

Rozliczenia midzyokresowe kosztów

1.964

Rozliczenia midzyokresowe przychodów

1.662

Suma zobowiza

509.301

Pasywa razem

594.964
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Aktywa razem

Inne aktywa

Rozliczenia midzyokresowe czynne

rodki pienine i ich ekwiwalenty

Nalenoci z tytuu zaliczek na poczet dywidendy

Aktywa finansowe

Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae

Zapasy

Aktywa obrotowe

Inne rzeczowe aktywa trwae

Wartoci niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwae

Aktywa trwae

Bilans – Aktywa

Zysk (strata) netto

Podatek dochodowy

Zysk (strata) brutto

Przychody finansowe

Koszty finansowe

Pozostae przychody i koszty

Koszty operacyjne

Przychody ze sprzeday

Rachunek zysków i strat

1.802

11.194

758
-

1.460

-

27

-

-

-

-

8.507

38

37
140

1.399

1.664

2

59
8

136

425

10.702

138

FIBa Software
S.r.l.

492

Net Consulting
S.r.l.

573

981

-

690

14

24

(117)

-

92

(150)

(654)

(19.312)

1.131

1.330

FIBa Software
S.r.l.

20.325

Net Consulting
S.r.l.

16.609

2.739

66

5.196

-

-

4.375

1.949

14.325

193

811

1.280

2.284

(tys. EUR)

Pexim d.o.o.

2.302

(256)

2.558

47

2

421

(9.944)

16.755

(tys. EUR)

Pexim d.o.o.

2.995

50

-

1.153

-

7

627

-

1.837

64

21

1.073

1.158

Antegra d.o.o.

628

(37)

665

-

(31)

(388)

(1.726)

2.423

Antegra d.o.o.
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3.186

179

-

818

-

-

839

1.110

2.946

-

7

233

240

Pexim Cardinfo
d.o.o.

1.446

(161)

1.607

43

(95)

56

(7.960)

9.563

Pexim Cardinfo
d.o.o.

6.802

(1.667)

8.469

12.482

1.109

948

3.377

211

4.770

128

10.543

186

1.753

1.939

-

(1)

-

(12.620)

20.965

18.685

-

2

1.383

-

25

16.126

57

18.537

30

38

80

148

Arbor
Informatika
d.o.o.
(tys. HRK)

Logos d.o.o.

4.085

(1.073)

5.158

53

90

44

(9.333)

14.484

Arbor
Informatika
d.o.o.
(tys. HRK)

Logos d.o.o.
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rodki pienine na koniec okresu

rodki pienine na pocztek okresu

Przepywy pienine netto z dziaalnoci finansowej

Przepywy pienine netto z dziaalnoci inwestycyjnej

Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej

Rachunek przepywów rodków pieninych

Kapita wasny i zobowizania ogóem

Pozostae zobowizania

Rozliczenia midzyokresowe

Rezerwy

Krótkoterminowe kredyty i poyczki

Zobowizania krótkoterminowe
Zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz inne
zobowizania
Zobowizania z tytuu dywidendy

Pozostae zobowizania dugoterminowe

Zobowizania z tytuu leasingu finansowego

Poyczki

Zobowizania dugoterminowe

Kapitay wasne i rezerwy

Bilans – Pasywa

43
1.802

57
11.194

(2)
(318)
3.217
5.327

17
(1.072)
4.232
757

889

(2.417)

FIBa Software
S.r.l.

896

7.906

Net Consulting
S.r.l.

1

-

939

19

53
10

20

63

7.963

843

FIBa Software
S.r.l.

3.168

Net Consulting
S.r.l.

5.196

2.564

(6)

(214)

2.852

(tys. EUR)

Pexim d.o.o.

16.609

2.770

411

267

-

-

3.195

6.642

-

-

-

-

9.966

(tys. EUR)

Pexim d.o.o.

1.153

711

(26)

(38)

494

Antegra d.o.o.

2.995

-

141

3

56

-

1.536

1.736

9

-

561

570

689

Antegra d.o.o.

818

823

(500)

135

416

Pexim Cardinfo
d.o.o.

3.186

233

697

-

-

-

559

1.489

-

-

-

-

1.599

Pexim Cardinfo
d.o.o.

18.685

971

435

3.377

2.950

(468)

(478)

1.373

-

-

7.826

2.250

11.482

-

-

-

-

7.203

1.383

9.714

(23.155)

(88)

14.912

Arbor
Informatika
d.o.o.
(tys. HRK)

Logos d.o.o.

12.482

2.141

2.495

-

-

-

955

5.591

-

615

-

615

6.276

Arbor
Informatika
d.o.o.
(tys. HRK)

Logos d.o.o.
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Aktywa razem

Inne aktywa

Rozliczenia midzyokresowe czynne

rodki pienine i ich ekwiwalenty

Nalenoci z tytuu zaliczek na poczet dywidendy

Aktywa finansowe

Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae

Zapasy

Aktywa obrotowe

Inne rzeczowe aktywa trwae

Wartoci niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwae

Aktywa trwae

Bilans – Aktywa

Zysk (strata) netto

Podatek dochodowy

Zysk (strata) brutto

Przychody finansowe netto

Koszty finansowe netto

Pozostae przychody i koszty

Koszty operacyjne

Przychody ze sprzeday

Rachunek zysków i strat

1.106

1.972

-

891
18
1.536

4.233
32
11.598

1.377

11.048

468

-

6

5.227

2

56

1.556

159
157

550
488

FIBa Software
S.r.l.

(214)

(388)

Net Consulting
S.r.l.

29
1.320

35

-

2.360

2
(9)

793

2.687
(1.389)

32.529

FIBa Software
S.r.l.

(30.997)

Net Consulting
S.r.l.

14.004

235

-

2.564

-

121

7.245

1.744

11.909

202

460

1.433

2.095

(tys. EUR)

Pexim d.o.o.

5.739

(104)

5.843

-

(59)

2.826

(16.197)

19.273

(tys. EUR)

Pexim d.o.o.

2.539

29

-

711

-

9

639

-

1.388

30

21

1.100

1.151

Antegra d.o.o.

849

(48)

897

-

(60)

(13)

(2.946)

3.916

Antegra d.o.o.
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2.934

149

-

823

-

-

415

1.262

2.649

75

8

202

285

Pexim Cardinfo
d.o.o.

2.106

(20)

2.126

-

(1)

339

(9.291)

11.079

Pexim Cardinfo
d.o.o.

42.515

22.493

(5.592)

28.085

1.795

9.066

-

42

2.950

596

-

3.227

456

7.271

196

-

1.599

9

-

1.000

(15.439)

27.833

2

34

9.714

1.490

7

16.309

161

27.717

30

-

86

116

Arbor
Informatika
d.o.o.
(tys. HRK)

Logos d.o.o.

7.641

(2.062)

9.703

131

(108)

628

(20.995)

30.047

Arbor
Informatika
d.o.o.
(tys. HRK)

Logos d.o.o.
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rodki pienine na koniec okresu

rodki pienine na pocztek okresu

Przepywy pienine netto z dziaalnoci finansowej

Przepywy pienine netto z dziaalnoci inwestycyjnej

Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej

Rachunek przepywów rodków pieninych

Kapita wasny i zobowizania ogóem

Pozostae zobowizania

Rozliczenia midzyokresowe

Rezerwy

Krótkoterminowe kredyty i poyczki

Zobowizania krótkoterminowe
Zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz inne
zobowizania
Zobowizania z tytuu dywidendy

Pozostae zobowizania dugoterminowe

Zobowizania z tytuu leasingu finansowego

Poyczki

Zobowizania dugoterminowe

Kapitay wasne i rezerwy

Bilans – Pasywa

33
1.536

62
11.598

6
(1.015)
1.065
891

23
(1.628)
1.829
4.233

835

4.009

FIBa Software
S.r.l.

-

-

Net Consulting
S.r.l.

-

-

-

36

355

7.510

262

2

-

388

44

52
10

46

62

7.870

1.102

FIBa Software
S.r.l.

3.666

Net Consulting
S.r.l.

2.564

2.139

(2.073)

(1.071)

3.483

(tys. EUR)

Pexim d.o.o.

14.004

191

1.112

78

6

-

4.901

6.288

19

-

-

19

7.697

(tys. EUR)

Pexim d.o.o.

711

197

(643)

298

858

Antegra d.o.o.

2.539

40

3

8

54

-

778

883

9

-

589

598

1.058

Antegra d.o.o.

823

537

(1.975)

250

2.090

Pexim Cardinfo
d.o.o.

2.934

57

24

63

-

851

1.179

2.174

3

-

-

3

757

Pexim Cardinfo
d.o.o.

27.833

1.471

2.950

7.166

(10.259)

(1.612)

7.655

-

-

-

844

1.962

4.277

-

-

-

-

23.556

9.714

916

(26.167)

1.506

33.459

Arbor
Informatika
d.o.o.
(tys. HRK)

Logos d.o.o.

9.066

2.682

1.476

-

-

-

1.644

5.802

-

554

-

554

2.710

Arbor
Informatika
d.o.o.
(tys. HRK)

Logos d.o.o.
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*Wyniki finansowe z dziaalnoci kontynuowanej

Aktywa razem

Inne aktywa

Rozliczenia midzyokresowe czynne

rodki pienine i ich ekwiwalenty

Nalenoci z tytuu zaliczek na poczet dywidendy

Aktywa finansowe

Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae

Zapasy

Aktywa obrotowe

Inne rzeczowe aktywa trwae

Wartoci niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwae

Aktywa trwae

Bilans – Aktywa

Zysk (strata) netto

Podatek dochodowy

Zysk (strata) brutto

Przychody finansowe netto

Koszty finansowe netto

Pozostae przychody i koszty

Koszty operacyjne

Przychody ze sprzeday

Rachunek zysków i strat

982

1.751

-

1.065
14
1.515

1.829
37
8.174

1.284

7.634

205

-

6

4.619

-

48

1.149

231
231

540
486

FIBa Software
S.r.l.

(197)

(388)

Net Consulting
S.r.l.

12
1.179

-

(3)
-

34

789

2.139

2.185
(1.052)

25.325

FIBa Software
S.r.l.

(23.972)

Net Consulting
S.r.l.

10.240

314

-

2.139

-

196

3.561

1.097

7.307

2.073

338

522

2.933

(tys. EUR)

Pexim d.o.o.

2.618

6

2.612

-

(68)

(195)

(10.707)

13.582

(tys. EUR)

Pexim d.o.o.

1.519

21

-

197

-

33

174

-

425

38

16

1.040

1.094

Antegra d.o.o.

502

(17)

519

-

(52)

48

(1.891)

2.414

Antegra d.o.o.

Wybrane Dane Finansowe za rok 2006

2.174

31

-

537

-

203

685

601

2.057

-

10

107

117

Pexim Cardinfo
d.o.o.

1.409

(95)

1.504

-

-

(1)

(6.785)

8.290

Pexim Cardinfo
d.o.o.

39.227

19.868

(4.955)

24.823

124

33.200

-

-

7.166

4.819

5.878

2.353

87

20.303

5.731

-

7.166

12.897

-

1.487

(16.015)

36.579

23

41

916

13.556

24

20.839

145

35.544

43

-

992

1.035

Arbor
Informatika
d.o.o.
(tys. HRK)

Logos d.o.o.

7.362

(1.819)

9.181

103

(108)

522

(17.676)

26.340

Arbor
Informatika
d.o.o.
(tys. HRK)

Logos d.o.o.
(tys. HRK)
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* Wyniki finansowe z dziaalnoci kontynuowanej

rodki pienine na koniec okresu

rodki pienine na pocztek okresu

Przepywy pienine netto z dziaalnoci finansowej

Przepywy pienine netto z dziaalnoci inwestycyjnej

Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej

Rachunek przepywów rodków pieninych

Kapita wasny i zobowizania ogóem

Pozostae zobowizania

Rozliczenia midzyokresowe

Rezerwy

Krótkoterminowe kredyty i poyczki

Zobowizania krótkoterminowe
Zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz inne
zobowizania
Zobowizania z tytuu dywidendy

Pozostae zobowizania dugoterminowe

Zobowizania z tytuu leasingu finansowego

Poyczki

Zobowizania dugoterminowe

Kapitay wasne i rezerwy

Bilans – Pasywa

35
1.515

94
8.174

(24)
(970)
1.054
1.065

250
(5.109)
2.090
1.829

1.005

4.598

FIBa Software
S.r.l.

-

61

Net Consulting
S.r.l.

-

-

267

4.197

-

7
302

6
4.352

77

-

84

44

1.129

50

FIBa Software
S.r.l.

3.772

Net Consulting
S.r.l.

2.139

776

(1.434)

(526)

3.258

(tys. EUR)

Pexim d.o.o.

10.240

102

1.832

-

-

-

1.498

3.432

735

-

-

735

6.073

(tys. EUR)

Pexim d.o.o.

197

129

480

(919)

482

Antegra d.o.o.

1.519

3

1

-

72

-

93

169

5

-

586

591

759

Antegra d.o.o.

537

82

(111)

(291)

748

Pexim Cardinfo
d.o.o.

2.174

102

14

-

-

-

502

618

-

-

-

-

1.556

Pexim Cardinfo
d.o.o.

36.579

4.075

7.166

1.568

(4.798)

(915)

11.311

1

-

-

1

5.255

9.332

-

-

-

-

27.247

916

1.353

(15.391)

9.155

5.799

Arbor
Informatika
d.o.o.
(tys. HRK)

Logos d.o.o.

33.200

4.539

3.473

-

1.094

-

714

9.820

-

390

1.981

2.371

21.009

Arbor
Informatika
d.o.o.
(tys. HRK)

Logos d.o.o.
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* Wyniki finansowe z dziaalnoci kontynuowanej

Aktywa razem

Inne aktywa

Rozliczenia midzyokresowe czynne

rodki pienine i ich ekwiwalenty

Nalenoci z tytuu zaliczek na poczet dywidendy

Aktywa finansowe

Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae

Zapasy

Aktywa obrotowe

Inne rzeczowe aktywa trwae

Wartoci niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwae

Aktywa trwae

Bilans – Aktywa

Zysk (strata) netto

Podatek dochodowy

Zysk (strata) brutto

Przychody finansowe netto

Koszty finansowe netto

Pozostae przychody i koszty

Koszty operacyjne

Przychody ze sprzeday

Rachunek zysków i strat

-

(57)
2.303
(620)
1.683

FIBa Software
S.r.l.

-

2.449

1.492

11.260

2.090
-

1.054

-

-

-

-

-

-

7.029

11

292

1.401

1.346

-

37
6

146

686

10.531

146

729

Net Consulting
S.r.l.

-

(28.112)

-

FIBa Software
S.r.l.

28.023

Net Consulting
S.r.l.

4.614

221

-

776

-

108

801

736

2.642

999

301

672

1.972

(tys. EUR)

Pexim d.o.o.

955

(27)

982

-

(1)

150

(6.846)

7.679

(tys. EUR)

Pexim d.o.o.

459

9

-

129

-

12

128

-

278

30

12

139

181

Antegra d.o.o.

102

(7)

109

-

(4)

(2)

(1.560)

1.675

Antegra d.o.o.

Wybrane Dane Finansowe za rok 2005

247

1

-

82

-

-

18

104

205

-

-

42

42

Pexim Cardinfo
d.o.o.

(60)

-

(60)

-

-

(2)

(745)

687

Pexim Cardinfo
d.o.o.

18.550

(4.678)

23.228

253

33.186

-

-

1.568

1.324

7.386

6.380

70

16.728

8.730

93

7.635

16.458

-

386

(19.939)

42.528

36.740

10

40

1.353

8.210

3.814

13.263

129

26.819

43

6

9.872

9.921

Arbor
Informatika
d.o.o.
(tys. HRK)

Logos d.o.o.

5.267

(1.364)

6.631

52

(186)

131

(16.294)

22.928

Arbor
Informatika
d.o.o.
(tys. HRK)

Logos d.o.o.
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*Wyniki finansowe z dziaalnoci kontynuowanej

rodki pienine na koniec okresu

rodki pienine na pocztek okresu

Przepywy pienine netto z dziaalnoci finansowej

Przepywy pienine netto z dziaalnoci inwestycyjnej

Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej

Rachunek przepywów rodków pieninych

Kapita wasny i zobowizania ogóem

Pozostae zobowizania

Rozliczenia midzyokresowe

Rezerwy

Krótkoterminowe kredyty i poyczki

Zobowizania krótkoterminowe
Zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz inne
zobowizania
Zobowizania z tytuu dywidendy

Pozostae zobowizania dugoterminowe

Zobowizania z tytuu leasingu finansowego

Poyczki

Zobowizania dugoterminowe

Kapitay wasne i rezerwy

Bilans – Pasywa

1.492

11.260

-

(2.219)
1.968
1.359
982
2.090

FIBa Software
S.r.l.

16

-

Net Consulting
S.r.l.

-

1

-

-

431

4.394

3.488

447

2
7.883

45

54

45

38

1.000

94

FIBa Software
S.r.l.

3.283

Net Consulting
S.r.l.

745

776

463

-

(422)

(tys. EUR)

Pexim d.o.o.

4.614

-

1.495

-

281

1.776

4

-

-

4

2.834

(tys. EUR)

Pexim d.o.o.

129

119

(52)

(89)

169

Antegra d.o.o.

459

2

-

-

10

-

72

84

5

-

44

49

326

Antegra d.o.o.

82

-

213

(44)

(84)

Pexim Cardinfo
d.o.o.

247

111

50

-

-

-

44

205

-

-

-

-

42

Pexim Cardinfo
d.o.o.

36.740

5.246

1.568

4.055

(2.400)

(2.147)

2.060

-

-

-

1

5.120

10.367

-

-

-

-

26.373

1.353

4.539

(7.350)

(62)

4.226

Arbor
Informatika
d.o.o.
(tys. HRK)

Logos d.o.o.

33.186

3.873

5.159

-

940

-

512

10.484

-

-

2.910

2.910

19.792

Arbor
Informatika
d.o.o.
(tys. HRK)

Logos d.o.o.

OPIS DZIA ALNOCI
Podsumowanie
Grupa Asseco SEE jest najwikszym podmiotem w Europie Poudniowo-Wschodniej pod wzgldem
przychodów uzyskiwanych ze sprzeday wasnego oprogramowania i usug. Powstalimy w wyniku
integracji kompetencji, dowiadczenia, wiedzy, rozwiza i bazy klientów siedmiu wiodcych w swoich
segmentach rynku firm dziaajcych w regionie Europy Poudniowo-Wschodniej. Od pocztku
dziaalnoci nasze Spóki Zalene koncentroway si na rozwoju wasnych rozwiza informatycznych,
w swoich segmentach rynku.
Stworzenie naszej Grupy jest wynikiem zbienej strategii Grupy Asseco Poland S.A. i Wspólników
Mniejszociowych Spóek Zalenych. Stanowimy dla Grupy Asseco Poland S.A. trzeci gówny
geograficzny filar dziaalnoci, po dziaalnoci na rynku polskim oraz dziaalnoci Grupy Asseco
Slovakia. Rozpoczcie dziaalnoci w regionie Europy Poudniowo-Wschodniej przez nasz Grup
byo podyktowane szybszym ni w innych krajach Europy tempem rozwoju rynku informatycznego.
W naszej opinii, z uwagi na fakt, e rynek IT w Europie Poudniowo-Wschodniej znajduje si na
wczesnym etapie rozwoju, przyjcie odpowiedniej strategii i jej konsekwentna realizacja pozwoli
zapewni Grupie Asseco SEE osignicie znaczcej pozycji rynkowej w kluczowych dla nas
segmentach rynku w krótszym okresie i kosztem mniejszych inwestycji.
Podstawow przesank skaniajc Wspólników Mniejszociowych Spóek Zalenych do udziau w
budowie Grupy Asseco SEE i poczenie potencjau Spóek Zalenych by zamiar realizacji strategii
budowy regionalnej grupy oferujcej w wybranych segmentach rynku informatycznego produkty i
usugi na terenie caego regionu Europy Poudniowo-Wschodniej. Wynikao to z obserwowanego
zapotrzebowania na tak ofert ze strony duych korporacji inwestujcych w regionie, w
szczególnoci w takich branach jak bankowo, ubezpieczenia czy telekomunikacja. Grupa Asseco
SEE jest liderem w swoich najwaniejszych obszarach dziaalnoci i wierzymy, e potrafimy umocni
nasz pozycj dziki przyjtej strategii, przy zaoeniu jej konsekwentnej realizacji.
Obecnie nasza Grupa prowadzi dziaalno gównie w nastpujcych piciu segmentach rynku
informatycznego:


rozwizania i usugi dla sektora bankowego,



rozwizania z obszaru uwierzytelniania,



dostawa, instalacja i usugi w zakresie bankomatów oraz terminali patniczych,



rozwizania i usugi dla sektora telekomunikacyjnego oraz



usugi integracyjne i dostawa oraz wdraanie systemów i sprztu informatycznego.

Podzia przychodów na piony biznesowe*
Rok 2007

Integracja
60%

6 miesicy zakoczone 30 czerwca 2008

Bankowo
14%
Uwierzytelnianie
5%
Telekomunikacja
5%

Bankowo
19%
Uwierzytelnianie
5%
Integracja
51%

ATM i POS
16%

ródo: Spóka

Telekomunikacja
3%
ATM i POS
22%

ródo: Spóka

* na podstawie przychodów wyraonych w EUR
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Sprzeda wg klientów (2007)

Pozostae sektory
8%
Administracja
publiczna
10%
Telekomunikacja
19%

Banki
47%

ATM i POS
16%

ródo: Spóka

Zakres geograficzny dziaania naszej Grupy to kraje byej Jugosawii (Bonia i Hercegowina,
Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Sowenia) oraz Rumunia a take w mniejszym stopniu
Albania i Bugaria.
Podzia przychodów ze sprzeday wg regionów*
Rok 2007

6 miesicy zakoczone 30 czerwca 2008 r.

Bugaria
0.2%

Bugaria
0.2%

Kraje b.
Jugosawii
60%

Rumunia
39%

Rumunia
40%

ródo: Spóka

Kraje b. Jugosawii
61%

ródo: Spóka

* na podstawie przychodów wyraonych w EUR

Nasza Grupa jest niekwestionowanym liderem w zakresie wasnych rozwiza i systemów dla sektora
bankowego w regionie, w którym prowadzimy dziaalno. Wedug naszych szacunków znaczco
wyprzedzamy konkurentów posiadajc 20% udzia w rynku centralnych systemów informatycznych
(core banking solutions) dla banków (wedug liczby wdroe). Jestemy jedyn Grup dziaajc w
regionie specjalizujc si w tworzeniu wasnego oprogramowania i wiadczeniu usug dla sektora
bankowego. Jestemy równie jedn z niewielu firm lokalnych tworzcych i opracowujcych wasne
kompleksowe, centralne systemy informatyczne dla sektora bankowego. Dysponujemy niewtpliwie
najwikszym zespoem specjalistów i konsultantów w regionie, którzy tworz i wspieraj nasze
rozwizania bankowe. W Serbii, która jest naszym najwikszym rynkiem w regionie, nasz udzia w
rynku wynosi 62%. Zamierzamy kontynuowa proces wzmacniania pozycji na rynku i zwikszania
udziau w rynku bankowym. Wierzymy, e nasza Grupa jako jedyna ma potencja, aby budowa i
dostarcza kompleksowe systemy informatyczne dla sektora bankowego we wszystkich pastwach
regionu, obejmujce wszystkie gówne aspekty dziaalnoci bankowej, w tym miejscowe systemy
patnoci i systemy sprawozdawcze. Nasze produkty stanowi naturalny wybór dla banków
zamierzajcych zmieni swoje systemy informatyczne, a take dla nowych podmiotów bankowych w
naszym regionie. Przy tym, rynek rozwiza informatycznych dla sektora bankowego nie jest rynkiem

46

dojrzaym: 8% rynku stanowi rozwizania wasne (in-house) a ponad 8% udziau w rynku naley do
lokalnych spóek, których potencja w zakresie speniania rosncych wymaga klientów jest
ograniczony.
Oferujemy równie rozwizania i usugi zwizane z uwierzytelnianiem, które s istotne dla przychodów
i zysków Grupy, a take ze wzgldu na zaawansowanie naszych rozwiza. Nasze systemy
uwierzytelniania oparte na technologii tokenowej oraz na podpisie elektronicznym (w oparciu o
technologi klucza publicznego i kart inteligentnych) odniosy sukces w Chorwacji, gdzie stalimy si
niekwestionowanym liderem rynku. Planujemy wprowadzenie tych rozwiza w innych krajach
regionu. Nasze rozwizania bd take oferowane przez inne podmioty z Grupy Asseco.
Z uwagi na obecny stopie rozwoju, rynek kart patniczych ronie w naszym regionie bardzo
dynamicznie. Jestemy regionalnym dostawc systemów patnoci kartami, obejmujcych usugi w
zakresie oprogramowania i sprztu dla sektora bankowego. Dodatkowe usugi obejmuj centrum
obsugi klienta, pomoc techniczn, instalacj i monitorowanie urzdze samoobsugowych oraz sieci
terminali patniczych. Powysze rozwizania daj klientom moliwo outsourcingu operacji
kartowych. Specjalizujemy si take w opracowywaniu indywidualnego oprogramowania dla
bankomatów i terminali patniczych speniajcego szczególne oczekiwania naszych klientów, w tym
m.in. nakadek (top-up) umoliwiajcych m.in. doadowywanie telefonów komórkowych w
bankomatach i terminalach patniczych. Pozwala to naszym klientom na wiadczenie swoim klientom
dodatkowych usug. W dziedzinie instalacji i obsugi bankomatów oraz terminali patniczych jestemy
zdecydowanym liderem na rynku serbskim, z ponad 50% udziaem w liczbie zainstalowanych
bankomatów i terminali patniczych, a take w Macedonii, gdzie nasz udzia w rynku bankomatów
wynosi okoo 75%, a w rynku terminali patniczych okoo 60%. Rozpoczlimy take ekspansj do
innych krajów naszego regionu, któr zamierzamy kontynuowa w przyszoci w celu poprawy pozycji
na tym obiecujcym i dynamicznie rozwijajcym si rynku.
Specjalizujemy si w rozwizaniach dla sektora telekomunikacyjnego i od wielu lat dostarczamy i
serwisujemy zaawansowane systemy bilingowe dla T-HT, podmiotu zalenego od Deutsche Telekom.
Cho obecne rozwizania s przeznaczone dla operatorów sieci stacjonarnych pracujemy równie
nad wdroeniem bardziej kompleksowego systemu, który w przyszoci bdzie take wspiera
dziaalno operatorów komórkowych, a zgodnie z planami T-HT nasze systemy bilingowe maj by
stosowane take w sieci telefonii komórkowej T-HT. W oparciu o nasze szacunki nasz udzia w rynku
systemów bilingowych dla operatorów systemów stacjonarnych wynosi 70%, natomiast 20% w
cakowitym rynku rozwiza dotyczcych oprogramowania telekomunikacyjnego w Chorwacji.
Jestemy take wiodcym partnerem Deutsche Telecom w zakresie rozwiza informatycznych w
Macedonii.
Ze wzgldu na biecy etap rozwoju rynku informatycznego w naszym regionie integracja rozwiza i
systemów informatycznych, w tym dostawa sprztu informatycznego jest istotnym segmentem rynku
charakteryzujcym si wikszym udziaem i wyszymi marami ni na bardziej rozwinitych rynkach,
takich jak rynek polski, czeski czy sowacki – gówne rynki Grupy Asseco Poland.

Nagrody i wyrónienia
Arbor Informatika
Certyfikat wydany Arbor Informatika przez DNV (Det Norske Veritas) na „Planowanie rozwoju,
wdraania i serwisowania systemów aplikacji informatycznych”, która jest pierwsz firm
informatyczn w Chorwacji, która zastosowaa „System Kontroli jakoci ISO 9001” w 1997 r.
Inne nagrody:
x

Nagroda Chorwackiej Izby Przemysowo Handlowej „Chorwacka Kuna” za plasowanie si
corocznie w grupie 1% najlepszych spóek w Chorwacji w latach 2000 – 2007.

Pexim Cardinfo
x

Special Achievement (Nagroda Specjalna) 2004/2005, Wincor Nixdorf Partner Event w
2005 r.;

x

Top Seller (Najlepszy Sprzedawca) 2005/2006, Wincor Nixdorf partner Event w 2006 r.

x

Best Overall Performance 2006 (Najlepszy Wynik Ogólny 2006), Hypercom Global Partner
Summit w 2007 r.

47

x

Banking Technology Award 2008, Technobank 2008, Midzynarodowa Konferencja i
Ekspozycja.

Logos
Nagrody Midzynarodowych Targów Informatycznych w Zagrzebiu, w Chorwacji :
x

INFO ‘95 - Gold Medal for Innovation (zoty medal za innowacyjno)- ProCall Server

x

INFO ‘96 - Gold Medal for Innovation (zoty medal za innowacyjno) - CT Server

x

INFO ‘97 - Gold Medal for Innovation (zoty medal za innowacyjno) - Uniforum Server

x

INFO ‘98 - Gold Medal for Innovation (zoty medal za innowacyjno) - Security Access Server
(SxS Server)

x

INFO ‘2000 - Gold Medal for Innovation (zoty medal za innowacyjno) - Multi-Channel
Notification Server (MCNS)

x

INFO ‘2000 - Gold Medal for Innovation (zoty medal za innowacyjno) - PKI Validation Suite
Nagrody Partnerów:

x

ActivCard Digital Identity Award 2000

x

ActivCard Digital Identity Award 2001 Baltimore New Market Development Award 2002

Inne nagrody:
x

Nagroda Chorwackiej Izby Przemysowo Handlowej „Chorwacka Kuna” za plasowanie si
corocznie w grupie 1% najlepszych spóek w Chorwacji w latach 2000 – 2007.

Net Consulting
2007: Net Consulting zostaa uznana za jedn z najsilniejszych marek biznesowych w pierwszej
edycji programu Business Superbrand w Rumunii (Suprebrands Romania)
Nagrody Partnerów:
x

COMPAQ Award For Outstanding Achievement (Nagroda COMPAQ za wyjtkowe
osignicia), Cannes, Francja, 1995 r.

x

COMPAQ Central&Eastern Europe Reseller Award 1996 r.

x

Microsoft Award In Recognition of Achieving a Microsoft Competency in Delivering Network
Infrastructure Solutions 2006 (Nagroda Microsoft z tytuu osignicia kwalifikacji Microsoftu w
zakresie dostarczania rozwiza sieciowych 2006 r.)

x

Microsoft Award in Recognizing The Highest Technological Excellence, Market Place Impact
and Satisfaction of Customers Through Microsoft Products and Services 2008 (Nagroda
Microsoft w uznaniu za najwysz jako techniczn, wpyw na rynek klientów przy
stosowaniu produktów i usug Microsoft w 2008 r.)

x

Nagrody Microsoft za:
o
o
o
o
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Licensing Solutions (nagroda za rozwizania licencyjne) 2007-2008; 2008-2009
Advanced Infrastructure Solutions (nagroda za zaawansowane rozwizania
infrastrukturalne) 2007-2008; 2008-2009
Information Workers Solutions (nagroda dla informatyków) 2007-2008; 2008-2009
Networking Infrastructure Solutions (nagroda za sieciowe rozwizania infrastrukturalne)
2007-2008; 2008-2009

x

Computer Associates Award (Nagroda Stowarzysze Komputerowych) – Security Partner of
the Year 2002

x

HP – Preferred Partner of the Year 2008 (Preferowany Partner Roku)

x

Kofax – Top Ascent Sales Partner Award 2003; 2004

x

Kofax – Ascent Silver Award 2005

x

Kofax – Partner Performance Award 2003; 2004; 2005; 2006

x

DICOM Partner Performance Award 2006

x

DICOM Best Partner Central & East Europe Award 2006

x

BitDefender Award for Implementing BitDefender Solutions in Romanian IT Market 2005
(nagroda za wdraanie rozwiza BitDefender na rumuskim rynku informatycznym w
2005 r.)

x

IDG Romania 2003 Award for Management of Public Administration Material, Financial and
Human Resources Application (nagroda IDG Rumunia 2003 za aplikacj zwizan z
zarzdzaniem dokumentami administracji publicznej, finansami i zarzdzaniem kadrami)

x

Scop Computers 2007 Award for Best Networking Partner (nagroda za najlepszego partnera
sieciowego 2007)

x

Fujitsu Siemens Computers 2006 Award for Best Performance (nagroda za najlepszy wynik
Fujitsu Siemens Computers).

Pexim
x

ISV/Software Solutions Competency Recognition przyznana przez Microsoft, 2006 r.

x

Finalista programu Microsoft Partner Awards w zakresie Sales & Marketing Partner of the
Year w kategorii Data Management Solutions, 2006 r.

x

Hypercom „Sales and Support” Award, 2006 r.

x

Cisco Solutions Partner Award, 2005 r.

x

EMC Award for the Most Completed Project in Business Continuity Compliance Solutions,
2005 r.

x

Wincor Nixdorf Special Achievement Prestigious Award, 2005 r.

x

Annual 2005 Server Consolidation Award w ramach programu Microsoft Partner Awards,
2005 r.

x

The World Summit Award On The Information Society, 2005 r.

Antegra
x

Oracle Certified Advantage Partner, 2008 r.

Najwaniejsze etapy rozwoju Grupy
x

W 1998 r. spóka FIBa Software dokonaa dwóch wdroe swojego sztandarowego produktu
INTBank – centralny system bankowy.

x

W 1998 r. spóka Logos dokonaa wanego kroku w rozwoju strategicznej wspópracy z
Zagrebacka banka (Unicredit Group) i przeprowadzia implementacj SxS Server - system
uwierzytelniania bazujcy na technologii tokenowej z przeznaczeniem dla telefonicznych,
domowych i detalicznych internetowych usug bankowych.

x

W 1999 r., spóka Logos rozpocza wspóprac z Privredna banka Zagreb (Banca Intesa San
Paolo Group) i przeprowadzia implementacj ProCall Server: Phone Banking Contact Center.

x

W 2000 r. FIBa Software zdecydowaa o wzbogaceniu swojego portfela produktów o
szczególne aplikacje bankowe dla konkretnych linii biznesowych, takie jak: Skarbiec, Ksiga
Handlowa, Patnoci, Kredyty.

x

W 2001 r. FIBa Software rozpocza wspóprac z Intesa Sanpaolo Bank Romania, który jest
jednym z jej trzech najwikszych klientów.

x

W 1994 r. spóka Arbor Informatika rozpocza wspóprac z firm Oracle (od 2005 r. jako
certyfikowany partner).

x

Arbor Informatika implementuje TELCO Billing system w HT- Hrvatske Telekomunikacije
(implementacja miaa miejsce w latach 1995, 2001 oraz 2008).
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x

W 2001 r. spóka Antegra wprowadzia na rynek swój centralny system bankowy w 5 bankach
w Boni i Hercegowinie, a take rozpocza ekspansj na rynkach zagranicznych.

x

W 2002 r. spóka Antegra rozpocza wspóprac z Raiffeisen Bank w Belgradzie, która to
wspópraca znacznie przyczynia si do dalszego rozwoju spóki Antegra i jej produktów.

x

W 2002 r. spóka Net Consulting rozpocza wspóprac z CECBank, jednym z
najwaniejszych klientów spóki Net Consulting w cigu ostatnich 6 lat.

x

W 2002 r. FIBa Software wprowadzia na rynek autorskie rozwizanie bankowoci on-line
Bank@You wiadczce rozwizania internetowe i telefonii komórkowej na rzecz swoich
klientów.

x

W styczniu 2003 r. spóka Pexim otworzya centrum obsugi dla bankowoci elektronicznej
24x7, które w chwili obecnej wiadczy usugi dla ponad 80.000 klientów 19 banków w Serbii.

x

W styczniu 2004 r. spóka Pexim zawara umow w sprawie konsolidacji systemu IC Delta
Banka w Belgradzie.

x

W 2004 r. FIBa Software poszerza portfel swoich produktów o system obsugi kart Card Back
Office System, produkt, który zosta wdroony w 3 bankach na przestrzeni niecaego roku.

x

W 2005 r. spóka Net Consulting rozpocza wspóprac z Bancpost/EFG, jednym z
najwaniejszych klientów spóki Net Consulting w cigu ostatnich 3 lat.

x

W sierpniu 2005 r. spóka Pexim Cardinfo d.o.o. zawara umow o wspópracy z Wincor
Nixdorf, na podstawie której Pexim Cardinfo zosta jedynym autoryzowanym dystrybutorem i
partnerem serwisowym Wincor Nixdorf Banking Product na terenie Serbii i Czarnogóry.

x

We wrzeniu 2005 r. spóka Pexim Cardinfo d.o.o. zawara umow o wspópracy z Hypercom
– jedn z wiodcych wiatowych spóek obsugujcych patnoci elektroniczne.

x

W styczniu 2006 r. spóka Pexim Cardinfo zawara umow o wiadczenie usug w zakresie
serwisu terminali patniczych na miejscu z najwaniejszym serbskim bankiem Banca Intesa
Beograd. Umowa ta gwarantuje przychód minimalny w wysokoci 3,5 mln EUR do roku 2010.

x

W 2006 r. spóka FIBa Software rozpocza wspóprac z CECBank, który jest jednym z
trzech najwikszych klientów FIBa Software.

x

W kwietniu 2007 r. spóka Pexim podpisaa dugookresow umow ramow o wspópracy z
grup NLB.

x

W sierpniu 2007 r. spóka Pexim zawara umow o udzielaniu licencji, wdroeniu i konserwacji
systemu aplikacyjnego do transakcji bankowych PUB 2000 z Komercijalna Banka w
Belgradzie.

x

Spóka Asseco Adria S.A. w organizacji powstaa w dniu 5 czerwca 2007 r. Przedmiotem
dziaalnoci spóki Asseco Adria S.A. bya dziaalno zwizana z informatyk, w tym w
zakresie oprogramowania i sprztu komputerowego.

x

W dniu 11 lipca 2007 r. Emitent zosta wpisany do rejestru przedsibiorców pod numerem
KRS 0000284571.

x

W kwietniu 2007 r. spóka Asseco Romania S.A. nabya (i) 70% udzia w kapitale zakadowym
spóki Net Consulting S.r.l oraz (ii) 70% udzia w kapitale zakadowym spóki FIBa Software
S.r.l.

x

W grudniu 2007 r. Emitent kupi (i) 60% udzia w kapitale zakadowym spóki Pexim d.o.o. (ii)
70% udzia w kapitale zakadowym spóki Arbor Informatika d.o.o. oraz (ii) 60% udzia w
kapitale zakadowym spóki Logos d.o.o.

x

W maju 2008 r. Emitent poczy si ze spók Asseco Romania S.A. W wyniku poczenia,
Emitent przej majtek spóki Asseco Romania S.A., w tym w szczególnoci akcje w spókach
Net Consulting S.r.l. oraz FIBa Software S.r.l.

x

W maju 2008 r. Emitent kupi (i) 60% udzia spóki Pexim Cardinfo d.o.o. i (ii) 70% udzia w
spóce Antegra d.o.o.

Przewagi konkurencyjne
Kompleksowa oferta w Europie Centralnej i Wschodniej
Nasza Grupa posiada szerok ofert rozwiza skierowan do trzech gównych grup odbiorców:
banków, firm telekomunikacyjnych oraz duych przedsibiorstw. Dziki szerokiemu wachlarzowi
produktów Grupy, obecnoci we wszystkich pastwach regionu i kompetentnej kadrze moemy
oferowa potencjalnym klientom kompleksow usug obejmujc jednolite rozwizania w caym
regionie. Jako jedyni posiadamy kompetencje, zasoby i infrastruktur pozwalajce na dostosowane
oferty dla klienta do specyfiki lokalnej wszystkich krajów naszego regionu. Cele te realizujemy take
poprzez wdraanie rozwiza poszczególnych Spóek Zalenych w tych krajach, w których
dotychczas nie wiadczylimy usug. Jest to bardzo istotne z uwagi na wysokie koszty projektowania,
programowania i testowania nowych produktów, które bez przynalenoci do Grupy kada ze Spóek
Zalenych ponosiaby we wasnym zakresie. Obecnie klienci coraz czciej poszukuj
kompleksowych rozwiza, co pozwala unikn wielu ryzyk wynikajcych z braku moliwoci penego
zintegrowania ofert kilku dostawców. Nasi konkurenci nie oferuj tak szerokiego wachlarza produktów
ani usug, co zapewnia nam przewag przy kompleksowych zamówieniach.
Peen zakres rozwiza w sektorze bankowym
Nasza Grupa jest jedynym podmiotem w regionie oferujcym rozwizania obsugujce peen zakres
dziaania banków: centralne systemy bankowe (core banking solutions), systemy dla kanaów
dystrybucji w tym e-banking i m-banking wraz z zaawansowanymi systemami uwierzytelniania, lokalne
systemy obsugi patnoci i sprawozdawczoci, rozwizania business inteligence („BI”) obejmujce
zarzdzanie ryzykiem, systemy scoringu i ratingów, systemy zgodnoci procedur z regulacjami,
rozwizania wdraajce now umow kapitaow (Basel II), itp., jak równie systemy zarzdzania
relacjami z klientami („CRM”) i inne systemy wspierajce dziaalno. Jest to nasza najwaniejsza
przewaga konkurencyjna, poniewa wikszo banków w naszym regionie to banki mae lub redniej
wielkoci wedug standardów brany nie mogce pozwoli sobie na wdraanie duych projektów
informatycznych integrujcych róne systemy od rónych sprzedawców. Nasi konkurenci, zarówno na
arenie midzynarodowej, jak i lokalnie, nie oferuj takiego wachlarza rozwiza, co powoduje, e ich
klienci s zmuszeni integrowa swoje rozwizania z innym systemami dostarczanymi przez inne
podmioty.
Wieloletnie dowiadczenie na rynku
Akcjonariusze spóek z naszej Grupy rozpoczynali dziaalno w latach dziewidziesitych. cz oni
wieloletnie dowiadczenie na lokalnych rynkach z dogbn znajomoci i zrozumieniem rynku
informatycznego. Na rynku informatycznym wiedza taka stanowi istotn przewag nad konkurencj,
ze wzgldu na kontakty kluczowego personelu spóek oraz rozpoznawalnoci poszczególnych marek.
Pozycja na rynku w sektorze bankowym
Nasza Grupa naley do liderów rynków w zakresie rozwiza dla sektora bankowego w wikszoci
krajów, w których prowadzi dziaalno. Nasz udzia w rynku centralnych systemów informatycznych
dla banków w regionie Europy Poudniowo-Wschodniej wynosi wedug liczby wdroe 20%. Wysoka
pozycja wiadczy o rozpoznawalnoci marek oraz o dostosowaniu produktów do potrzeb klienta i o
wysokiej jakoci siy sprzedaowej i marketingu. Wizerunek Asseco SEE i Spóek Zalenych jako
partnerów o stabilnej pozycji rynkowej oraz oferujcych wysokiej jakoci produkty i usugi moe
pozytywnie wpyn na wyniki finansowe Grupy.
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Pozycja rynkowa w zakresie bankomatów i terminali patniczych
W zakresie instalacji i usug zwizanych z obsug bankomatów oraz terminali patniczych jestemy
zdecydowanym liderem na rynku serbskim, z ponad 50% udziaem w liczbie zainstalowanych
bankomatów i terminali patniczych, a take w Macedonii, gdzie nasz udzia w rynku bankomatów
wynosi okoo 75%, a w rynku terminali patniczych okoo 60%.
Dziaalno w ramach midzynarodowej grupy kapitaowej
Dziaalno w Grupie Asseco Poland pozwala na wykorzystanie dowiadcze innych spóek z tej
grupy dziaajcych na bardziej rozwinitych rynkach informatycznych. Czonkostwo w znaczcej
midzynarodowej grupie informatycznej pomoe nam poszerzy ofert produktow poprzez dostpny
know-how i poprawi wizerunek marketingowy. W ramach wspópracy zamierzamy take zaoferowa
innym spókom z grupy Grupy Asseco Poland nasze unikalne produkty, takie jak np. oprogramowanie
uwierzytelniajce. W ramach Grupy Asseco Poland jestemy trzecim filarem geograficznym, po
Polsce oraz rynku czeskim i sowackim.
Referencje od duych grup midzynarodowych
Jedn z najmocniejszych stron naszej Grupy s referencje naszych Spóek Zalenych. W
szczególnoci referencje od najwikszych midzynarodowych przedsibiorstw, dokonujcych
znaczcych inwestycji w naszym regionie, stanowi nasz kluczow przewag konkurencyjn w
stosunku do mniejszych, lokalnych konkurentów. Do naszych klientów nale: Banca Intesa S.p.A.,
Grupa NLB, Grupa Raiffeisen, Grupa Deutsche Telecom (T-Hrvatski Telekom d.d. i Macedonian
Telecom a.d.), Grupa VolksBank, Grupa Alfa Bank, Grupa Pireus Bank, Societe Generale S.A.,
UniCredit S.p.A., Grupa ERSTE Bank (Romanian Commercial Bank S.A.), Komercijalna Banka a.d.,
Grupa OTP (OTP Bank Romania S.A.), Bancpost S.A., ABN AMRO (Romania) S.A., ING Bank
Amsterdam NV i inni.
Referencje od uznanych klientów lokalnych
Oprócz referencji od duych grup midzynarodowych, nasz kolejn mocn stron s referencje,
które otrzymujemy od wanych klientów lokalnych, dziki czemu moemy skutecznie oferowa nasze
usugi innym lokalnym instytucjom. Do naszych klientów nale: Privredna banka d.d., Rada Miasta
Rijeka, InBev Corp., Narodowy Bank Rumunii, CECBank S.A., Banca Transilvania S.A. i inni.
Umowy ramowe z duymi klientami
Oprócz tego, e posiadamy referencje od kluczowych liderów rynku w regionie, jestemy take
wanym partnerem w zakresie usug informatycznych dla wielu duych grup regionalnych oraz
midzynarodowych. Nasza wspópraca opiera si na dugoterminowych umowach ramowych. Co roku
klienci przeznaczaj cz swoich wydatków na nasze usugi informatyczne, w zalenoci od naszej
oferty i dostpnoci naszych specjalistów. Grupa ta obejmuje: Grup NLB, Grup Raiffeisen, Grup
Deutsche Telecom, Grup Komercijalna Banka i inne.
Dostpno personelu wyszkolonego w zakresie naszych systemów w sektorze bankowym
Dziki naszej dominujcej pozycji w zakresie rozwiza informatycznych dla sektora bankowego, na
rynku stosunkowo atwo mona znale  personel wykwalifikowany i wyszkolony w posugiwaniu si
naszymi rozwizaniami. Jest to wana przewaga nad naszymi konkurentami, w szczególnoci istotna
dla grup bankowych, dopiero rozpoczynajcych dziaalno w naszym regionie. W wikszoci
przypadków zatrudniony personel bdzie mie najwiksze dowiadczenie w posugiwaniu si naszymi
rozwizaniami. Aby t mocn stron wykorzysta jak najskuteczniej, dbamy o tworzenie wspólnot
uytkowników naszych rozwiza. Zachcamy równie naszych klientów do udziau we wspólnym
inicjowaniu przedsiwzi rozwojowych, aby wspólnie budowa standardy rynkowe dla nowych
rozwiza.
Najwiksze zasoby kadr w projektach informatycznych dla sektora bankowego w regionie
Dysponujemy zdecydowanie najwikszym w regionie zespoem specjalistów i konsultantów mogcych
bra udzia w realizacji przedsiwzi informatycznych w sektorze bankowym. Jest to jedna z
kluczowych przewag konkurencyjnych w przypadku realizacji duych projektów, zarówno nad naszymi
lokalnymi jak i zagranicznymi konkurentami.
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Najbardziej zaawansowane, regionalne rozwizania informatyczne dla sektora bankowego
stosowanego w wielu krajach
Oferujemy najbardziej zaawansowane kompleksowe rozwizania informatyczne sporód rozwiza
bdcych w ofercie regionalnych i krajowych dostawców. Obsuga wielu krajów, wielu jzyków i wielu
walut przez nasze rozwizania to jedna z naszych przewag nad lokalnymi firmami informatycznymi.
Jest to take silny argument, który stawia nas na równych zasadach wobec konkurentów
midzynarodowych.
Elastyczno naszych rozwiza
Wymogi wszystkich rynków wschodzcych, a w szczególnoci tak podzielonych rynków jak nasz
region, o wielu krajach z odrbnymi przepisami ulegajcymi rónym zmianom, gdzie inne s regulacje
rzdowe, itp., spowodoway, e rozwizania informatyczne musz by jak najbardziej elastyczne. Jest
to konieczne aby mona byo wprowadzi szybko zmiany wynikajce ze zmian przepisów, a take aby
moliwe byy zmiany w zakresie oferowanych produktów i sposobach podejcia do klientów. Nasze
systemy s projektowane z uwzgldnieniem elastycznoci niezbdnej w szybko zmieniajcym si
otoczeniu, przy rónych typach klientów, produktów, systemów patnoci, sprawozdawczoci, itp.
Zasada ta wynika z dobrej znajomoci charakterystyki regionu i koniecznoci funkcjonowania w
zmieniajcym si otoczeniu regulacyjnym. Nasi midzynarodowi konkurenci oferuj zwykle
rozwizania znacznie mnie elastyczne, które wymagaj od klientów dopasowania do nich swojej
dziaalnoci.
Nasze rozwizania z rodziny business intelligence
Jestemy jedn z niewielu firm informatycznych specjalizujcych si w usugach dla sektora
bankowego posiadajcych wasne rozwizanie business intelligence („BI”), BI TEZAURI zapewniajce
naszym klientom zaawansowane systemy przeznaczone do zarzdzania ryzykiem, scoringów i
ratingów, systemy do zarzdzania zgodnoci procesów z regulacjami prawnymi, ryzykiem
operacyjnym, i innymi. BI TEZAURI zosta take wyposaony w rozwizania obsugujce now
umow kapitaow (Basel II). Nasze rozwizanie stao si standardem branowym w regionie
poniewa wdraanie nowej umowy kapitaowej przebiega rónie w rónych krajach, w zalenoci od
podejcia lokalnego banku centralnego i organów nadzoru. Popularno naszego systemu wynika
take ze specyfiki lokalnego sektora bankowego. Banki w naszym regionie s raczej niewielkie,
wedug standardów europejskich, i nie mog pozwoli sobie na zatrudnienie duych firm
konsultingowych do wdraania nowej umowy kapitaowej.
Indywidualizacja oprogramowania bankomatów i terminali patniczych
Oprócz instalowania i serwisowania bankomatów i terminali patniczych opracowujemy rónorodne
aplikacje pozwalajce naszym klientom zindywidualizowa urzdzenia oraz oferowa za ich
porednictwem dodatkowe usugi. Jako jedyni wiadczymy takie usugi lokalnie, bez angaowania firm
dostawców bankomatów i terminali patniczych. Dziki temu w kwestii tworzenia nowych aplikacji
dostosowanych do potrzeb naszych klientów jestemy bardziej elastyczni.
Brak konkurencji w zakresie systemów bilingowych w regionie
Jestemy jedynym regionalnym dostawc caociowych systemów bilingowych. W tym zakresie mamy
wycznie konkurentów midzynarodowych, przy czym wikszo z nich koncentruje si na
najwikszych przedsibiorstwach regionu. Na rozwijajcym si rynku, na którym pojawiaj si nowe
spóki telekomunikacyjne i pokrewne, takie jak telewizje kablowe, dostawcy internetu i inni, uwaamy,
e nasze rozwizania, jako jedyne lokalne, maj w tej mierze przewag nad konkurentami
midzynarodowymi.
Unikalne produkty i silna pozycja na rynku rozwiza sucych uwierzytelnianiu
Tworzymy unikatowe rozwizania w zakresie uwierzytelniania. Ich silna pozycja rynkowa i stosunkowo
maa bezporednia konkurencja w regionie stanowi doskona moliwo wprowadzenia tych
produktów na wszystkie rynki, na których dziaamy. Pracujemy jednoczenie nad ulepszeniami
produktu, aby utrzyma t technologiczn przewag konkurencyjn. Nasze rozwizania s przede
wszystkim stosowane w sektorze bankowym - najbardziej zaawansowanym w zakresie systemów
uwierzytelniania. Istnieje jednak caa gama potencjalnych zastosowa tego produktu w sektorze
publicznym i e-commerce.
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Strategia
Naszym celem strategicznym jest umocnienie Grupy na pozycji regionalnego lidera rynku w zakresie
wasnego oprogramowania i wasnych rozwiza informatycznych. Koncentrujemy si gównie na
wybranych segmentach rynku informatycznego, na tworzeniu, sprzedawaniu, wdraaniu i
serwisowaniu wasnych rozwiza i systemów o odpowiedniej wielkoci, potencjale rozwojowym i
rentownoci. Nasza strategia koncentruje si na budowie oferty wokó wasnych rozwiza,
tworzonych przez wasne zespoy informatyków w oparciu o powszechnie dostpne nowoczesne i
zaawansowane technologie informatyczne.
Bdziemy rozwija przede wszystkim pi podstawowych obszarów dziaalnoci: rozwizania i usugi
dla sektora bankowego, rozwizania zwizane z uwierzytelnianiem, a ponadto dostawy, instalacje i
obsuga bankomatów i terminali patniczych, rozwizania i usugi dla sektora telekomunikacyjnego, a
take usugi integracyjne i dostawy oraz instalacje systemów i sprztu informatycznego.
Rozwój Grupy opiera si gównie na wzrocie organicznym w oparciu o posiadan pozycj na rynku i
konkurencyjno. Planujemy te wesprze rozwój Grupy akwizycjami.
Wane cele strategii rozwoju Grupy Asseco SEE to midzy innymi:
Sektor bankowy
Uzyskanie w cigu 5 lat pozycji lidera z ok. 25% udziaem rynkowym poprzez:
1. centralizacj – jedno centrum kompetencyjne; cross-selling/up-selling w ramach
rozwiza dla sektora bankowego w oparciu o klientów i produkty, itp.,
2. cross-selling w ramach wiadczenia usug w obszarach okoobankowych,
3. zintegrowanie prac rozwojowych wszystkich jednostek organizacyjnych zajmujcych
si rozwizaniami dla sektora bankowego w perspektywie dugoterminowej.
Uwierzytelnianie
Zwikszenie zasigu terytorialnego w regionie Europy Poudniowo-Wschodniej oraz Europy
rodkowo-Wschodniej poprzez:
1. zintegrowanie systemów uwierzytelniania z innymi rozwizaniami Grupy Asseco SEE,
2. stworzenie centrum kompetencyjnego dla Grupy Asseco Poland,
3. oferowanie produktów uwierzytelniajcych klientom Grupy Asseco – Asseco Poland
S.A. i Asseco Slovakia a.s.
Bankomaty i terminale patnicze
1. utrzymanie i wzmocnienie pozycji lidera na obecnych rynkach (Serbia, Macedonia,
Bonia i Hercegowina, Czarnogóra i Sowenia),
2. ekspansja na atrakcyjnych rynkach Europy Poudniowo-Wschodniej, na których do tej
pory nie bylimy obecni.
Telekomunikacja
1. ekspansja na nowych rynkach Europy Poudniowo-Wschodniej przy wykorzystaniu
referencji we wspópracy z Deutsche Telekom oraz wprowadzanie systemu
bilingowego dla operatorów sieci stacjonarnych i sieci telefonii komórkowej, a take
operatorów IP,
2. dalszy rozwój kwalifikacji w zakresie wdraania rónorodnych systemów dla
operatorów telekomunikacyjnych (CRM, billing, BI) oraz tworzenie wasnych
rozwiza (moduów), które bd stosowane jako infrastruktura czca dla ww.
systemów oraz systemów zastanych u operatorów,
3. utrzymanie pozycji lidera w Chorwacji w segmencie obsugi billingu.
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Integracja
1. stworzenie centrów kompetencyjnych
podmiotów Grupy w regionie,

zapewniajcych

kompleksowo

oferty

2. przegld i renegocjacje umów z partnerami w celu ujednolicenia ich i uzyskania
najlepszych warunków biznesowych.

Inwestycje
Inwestycje spóki Asseco SEE
Jako historyczne istotne inwestycje opisalimy inwestycje spóek, których poczenie doprowadzio do
powstania Asseco SEE, tj. Asseco Romania S.A. i Asseco Adria S.A.
6 miesicy 6 miesicy
Rok
Rok
Rok
zako czone zako czone zako czony zako czony zako czony
30 czerwca 30 czerwca 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia
2008 r.
2007 r.
2007 r.
2006 r.
2005 r.
(w tys.
PLN)

(w tys.
PLN)

(w tys.
PLN)

(w tys.
PLN)

(w tys.
PLN)

Asseco Romania S.A.

0

0

500

0

0

FIBa Software S.r.l.

0

0

23.338

0

0

Net Consulting S.r.l.

0

0

38.233

0

0

Pexim d.o.o.

0

0

64.685

0

0

Arbor Informatika d.o.o.

35.409

0

0

0

0

Logos d.o.o.

25.118

0

0

0

0

Pexim Cardinfo d.o.o.

34.289

0

0

0

0

Antegra d.o.o.

19.424

0

0

0

0

114.240

0

126.756

0

0

Razem

Szczegóy kadej transakcji nabycia zostay przedstawione w rozdziale „Emitent”.
Wszystkie inwestycje zostay zrealizowane poza terytorium Polski.
Finansowanie wydatków kapitaowych

6 miesicy
6 miesicy
Rok
Rok
Rok
zako czone zako czone zako czony zako czony zako czony
30 czerwca 30 czerwca 31 grudnia
31 grudnia
31 grudnia
2008 r.
2007 r.
2007 r.
2006 r.
2005 r.
(w tys.
PLN)

(w tys.
PLN)

(w tys.
PLN)

(w tys.
PLN)

(w tys.
PLN)

Zasoby wasne

0

0

500

0

0

Dug finansowy

114.240

0

126.256

0

0

Razem

114.240

0

126.756

0

0

Pocztkowo wszystkie inwestycje byy finansowane przez obligacje, a po podwyszeniu kapitau
refinansowane z nowo pozyskanych rodków.
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Historyczne istotne inwestycje Spóek Zalenych
Inwestycje Spóek Zalenych zostay opisane w rozdziale „Przegld sytuacji operacyjnej i finansowej”.
Istotne inwestycje w toku
Spóka wspiera rozwój nowego podstawowego produktu pionu bankowoci wstpnie nazwanego
„Revolution”. „Revolution” bdzie now lini produktów w ramach naszej dziaalnoci zwizanej z
oprogramowaniem wasnym, stworzon jako oprogramowanie bankowe nowej generacji obejmujce
system obsugi kanaów dystrybucji, system centralny, system patnoci i system business intelligence.
Produkt ten umoliwi Asseco SEE skuteczniejsze konkurowanie na rynku rozwiza dla banków. Jest
to równie platforma nowej generacji, która uatwi strategiczne ujednolicenie istniejcych linii
produktowych w segmencie oprogramowania dla sektora bankowego i spowoduje oszczdno
kosztów, zwikszenie efektywnoci, oraz lepsz wymian umiejtnoci i zasobów midzy zespoami.
Wprowadzenie nowej linii produktowej gotowej do zaoferowania na rynku midzynarodowym stanowi
fundament naszej dugoterminowej strategii zakadajcej osignicie przez Asseco SEE pozycji
wiodcego dostawcy oprogramowania bankowego. Revolution jest przeprowadzany przez wybrane
zespoy informatyczne z naszych spóek zalenych, poza granicami Polski. Projekt „Revolution”
finansowany jest ze rodków wasnych Spóki. Wydatki na projekt „Revolution” poniesione w
pierwszym póroczu 2008 roku wyniosy 383 tys. Euro.
Planowane inwestycje, co do których organy zarzdzajce podjy wice zobowizania
Organy zarzdzajce Spóki nie podjy adnych wicych zobowiza odnonie do istotnych
inwestycji w przyszoci.
Osignite w cigu roku 2007 oraz w cigu pierwszego pórocza 2008 roku wyniki finansowe, rodki
pienine oraz moliwoci finansowania zewntrznego pozwalaj na realizacj zamierze
inwestycyjnych.

róda przychodów*
Nasza Grupa dziaa w ramach piciu pionów biznesowych odpowiadajcych za:
- wdroenia i usugi dla sektora bankowoci,
- wdroenia i usugi w zakresie uwierzytelniania,
- sprzeda oraz usugi zwizane z instalacj i zarzdzaniem bankomatami i terminalami patniczymi,
- wdroenia i usugi dla sektora telekomunikacji,
- integracj.
Sprzeda wedug pionów biznesowych za rok 2007
(PLN)

Sprzeda wedug produktów za rok 2007 (PLN)

250,0

250,0

200,0

200,0

150,0

150,0

100,0

100,0

50,0

50,0
0,0

0,0
Bankowo Uwierzytelnienie Telekomunikacja

ATM i POS Integracja

ródo: Spóka

Oprogramowanie Oprogramowanie
i usugi wasne
i usugi obce

Sprzt i
infrastruktura

Outsourcing

ródo: Spóka

1. Pion Banków zajmuje si wdraaniem produktów dla banków. W ramach Pionu oferowane s
rozwizania dla banków - spóek Antegra, FIBa Software i Pexim.
*Przychody Pionu Bankowego oraz Pionu Uwierzytelniania
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Bankowo*
Rok 2007

6 miesicy zakoczone 30 czerwca 2008

Outsourcing
3%
Sprzt i
infrastruktura
23%

Outsourcing
8%
Oprogramowanie
usugi wasne
56%

Sprzt i
infrastruktura
35%

Oprogramowanie i
usugi wasne
46%

Oprogramowanie i
usugi obce
11%

Oprogramowanie i
usugi obce
18%

ródo: Spóka

ródo: Spóka

* na podstawie przychodów wyraonych w EUR

2. Pion Uwierzytelniania obejmuje Logos i oferuje rozwizania identyfikacyjne oparte na technikach
podpisu elektronicznego z wykorzystaniem klucza publicznego (PKI), kart chipowych (smart cards),
rozwizania stosowane w handlu elektronicznym 3D Secure, a take rozwizania dla orodków
kontaktowych (Contact Center) i bankowoci z wykorzystaniem telefonów komórkowych (Mobile
Banking). Obecnie pion prowadzi dziaalno w Chorwacji.
Uwierzytelnianie*
Rok 2007

Sprzt i
infrastruktura
39%

6 miesicy zakoczone 30 czerwca 2008

Oprogramowanie
i usugi wasne
47%

Sprzt i
infrastruktura
18%

Oprogramowanie
i usugi wasne
61%

Oprogramowanie
i usugi obce
21%
Oprogramowanie
i usugi obce
14%

ródo: Spóka

ródo: Spóka

* na podstawie przychodów wyraonych w EUR

3. Pion odpowiadajcy za bankomaty i terminale patnicze (Pion ATM i POS) zajmuje si
dostarczaniem, instalacj oraz kompleksowymi usugami dla banków w zakresie bankomatów i
terminali patniczych. Pion dostarcza kompletne rozwizania zwizane z obsug transakcji
zawieranych za pomoc kart patniczych. Pion prowadzi dziaalno na obszarze Serbii, Boni i
Hercegowiny, Sowenii oraz w Czarnogórze.
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Przychody Pionu ATM i POS*
Rok 2007

6 miesicy zakoczone 30 czerwca 2008

Outsourcing
13%

Oprogramowanie i
usugi wasne
24%
Oprogramowanie i
usugi obce
2%

Sprzt i
infrastruktura
61%

ródo: Spóka

ródo: Spóka

* na podstawie przychodów wyraonych w EUR

4. Pion Telekomunikacji jest odpowiedzialny za wdroenia wasnego oprogramowania w spókach z
sektora TMT oraz usugi konsultingowe dla spóek z tego sektora. Pion specjalizuje si m.in. w
systemach bilingowych umoliwiajcych take automatyzacj procesów fakturowania dedykowanych
dla telefonii stacjonarnej.
Przychody Pionu Telekomunikacji*
Rok 2007

Outsourcing
27%

6 miesicy zakoczone 30 czerwca 2008

Oprogramowanie
i usugi wasne
38%

Outsourcing
26%

Sprzt i
infrastruktura
8%

Sprzt i
infrastruktura
9%

Oprogramowanie
i usugi obce
27%

Oprogramowanie
i usugi obce
25%

ródo: Spóka

Oprogramowanie
i usugi wasne
40%

ródo: Spóka

* na podstawie przychodów wyraonych w EUR

5. Pion Integracji dziaa w obszarze dostarczania sprztu, sprzeday licencji na rozwizania firm
trzecich m.in. Microsoft. Pion oferuje rozwizania Net Consulting oraz dziaów integracji Arbor
Informatika i Pexim.
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Podzia przychodów Pionu Integracji*
Rok 2007

Outsourcing
3%

6 miesicy zakoczone 30 czerwca 2008

Oprogramowanie i
usugi wasne
8%

Outsourcing
2%

Oprogramowanie i
usugi obce
19%
Sprzt i
infrastruktura
70%

ródo: Spóka

Sprzt i
infrastruktura
53%

Oprogramowanie i
usugi wasne
15%

Oprogramowanie i
usugi obce
30%

ródo: Spóka

* na podstawie przychodów wyraonych w EUR

Opis produktów i usug
Bankowo
Centralne systemy bankowe
Pub2000
W segmencie bankowoci oferujemy trzy róne centralne systemy bankowe. Dwa z nich bazuj na
platformie Oracle (BI Universal Integrated Banking System i INT Bank), a jeden na platformie
Microsoft (Pub2000). Ponadto jestemy na kocowym etapie opracowywania nowego zintegrowanego
centralnego systemu bankowego, który bdzie w peni operacyjny przed kocem pierwszego kwartau
2009 roku.
Pub2000 jest zintegrowan aplikacj dla bankowoci detalicznej i korporacyjnej. Zostaa ona
opracowana z myl o wspomaganiu banków w wyjtkowo dynamicznym rodowisku rynków
wschodzcych, a jej elastyczno w dostosowywaniu si do cigych zmian rynkowych i prawnych jest
jedn z jej najwaniejszych zalet. Zintegrowana funkcja Product Factory (Fabryka Produktów)
sprawia, e jest wyjtkowym produktem na rynku. Ta funkcjonalno jest standardowym elementem
wszystkich moduów Pub2000. Nasi klienci uwaaj, e najcenniejszym atrybutem produktu jest
dynamizowanie dziaalnoci poprzez generowanie nowych produktów i usug bankowych oraz
definiowanie lub zmienianie przebiegu procesów bez zmiany aplikacji.
PUB 2000 obejmuje nastpujce moduy:
x

Bankowo detaliczna

x

Bankowo korporacyjna

x

Kredyty

x

System zarzdzania kartami

x

Ksiga gówna

PUB2000 zosta stworzony przy uyciu najnowszych technologii firmy Microsoft w oparciu o rozlege
dowiadczenia w sektorze bankowoci. Moduowa wielowarstwowa architektura umoliwia atwe
skalowanie i zwikszenie wydajnoci przy uyciu nisko budetowych serwerów. Otwarte standardy
baz danych zastosowane w rozwizaniu obsuguj róne platformy.
Bi Universal Integrated Banking System
Bi (Banking Intranet) jest zintegrowanym centralnym systemem bankowym wyposaonym w liczne
funkcje front-end, zoptymalizowanym pod ktem banków detalicznych i komercyjnych prowadzcych
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dziaalno w Poudniowej i Wschodniej Europie. Przewaga konkurencyjna systemu Bi polega na tym,
e oferuje on kompletne rozwizanie bankowe dobrze znane ze swojej funkcjonalnoci, poziomu
automatyzacji, wydajnoci, skalowalnoci, przenonoci, bezpieczestwa, elastycznoci oraz
szybkiego wdroenia. Gówne moduy stanowi: teller (kasa), loans (kredyty), deposits (depozyty),
domestic payments (patnoci krajowe), international payments (patnoci midzynarodowe), card
management (zarzdzanie kartami), documentary business (operacje dokumentowe), securities
(papiery wartociowe), custody (powiernictwo), treasury back office (treasury back office), reporting
(raportowanie), anti money laundering (przeciwdziaanie praniu brudnych pienidzy), fixed assets
(rodki trwae), collections (inkaso), m-banking, external exchange offices (zewntrzne kantory
wymiany walut), parallel processing services (usugi przetwarzania równolegego), advanced print
services (zaawansowane usugi drukowania) itp.
System Bi jest systemem aplikacji opracowanym przy uyciu rozwiza bazodanowych i narzdzi
firmy Oracle (Forms, Reports, ProC) i jzyka Java. Bazuje na trzywarstwowej architekturze (w której
wyodrbniono warstwy baz danych, aplikacji i prezentacji) i efektywnie wykorzystuje zalety
funkcjonalne i wydajnociowe ostatnich wersji Oracle Database Servers. System jest dostpny na
wielu platformach, m.in. Linux, UNIX i Windows.
INTBank
INTBank jest kompleksowym rozwizaniem dla banków. INTBank tworzy zintegrowane, kompletne
rodowisko dla bankowoci detalicznej i korporacyjnej. Moliwo pracy w czasie rzeczywistym w
poczeniu z doskonaym wsparciem procesów decyzyjnych systemu INTBank uatwia menederom
podejmowanie decyzji. Architektura skoncentrowana na kliencie i funkcje dziaajce w czasie
rzeczywistym wydatnie poprawiaj moliwoci banku w zakresie dostpu do aktualnych i dokadnych
informacji. Zintegrowany widok informacji o klientach i danych finansowych z moliwoci
przechodzenia do poziomów o wyszej szczegóowoci (funkcje drill-down) jest bardzo pomocny w
procesie podejmowania decyzji. Do systemu INTBank mona atwo doda i zintegrowa z nim
specjalistyczne aplikacje typu Business Intelligence.
Systemy dla kanaów dystrybucji
Systemy dla kanaów dystrybucji s sprzedawane razem z centralnymi systemami bankowymi lub
oddzielnie, a nastpnie integrowane ze stosowanymi przez banki rozwizaniami programowymi
opracowanymi we wasnym zakresie lub pochodzcymi od innych dostawców. Systemy dla kanaów
dystrybucji zapewniaj klientom banków alternatywny dostp do produktów i usug m.in. e-banking, mbanking itp. Tworzymy i sprzedajemy równie pewne dodatkowe specjalne systemy dla kanaów
dystrybucji takie, jak rozwizania dla centrów obsugi klienta, specjalne portale patnicze dla zakadów
uytecznoci publicznej, specjalne rozwizania w zakresie handlu detalicznego dotyczcego
finansowania konsumentów suce do sprzeday kredytów itp. Jednym z naszych rozwiza jest
specjalistyczny system m-banking JiMBA, który moe by sprzedawany osobno lub zintegrowany z
naszymi wasnymi systemami wielokanaowymi.
Systemy wielokanaowe:
Bankowo elektroniczna iBANK
iBank Service Center spenia rosnce wymagania klientów dziki ofercie nowatorskich
zindywidualizowanych usug. Daje bankom moliwo skoncentrowania si na jakoci usug
finansowych bardziej ni na rozwoju technicznym, który mog powierzy Service Center. Udao nam
si znale  odpowied na wszystkie wymagania stawiane dobrym rozwizaniom dla e-Banku.
Kompleksowe rozwizanie zostao zaprojektowane z myl o dobrej dostpnoci, skalowalnoci i
bezpieczestwie. Dziki zastosowaniu know-how i sprztu firmy Cisco, architektury N-Tier i platformy
Microsoft .NET, Service Center jest w peni skalowalny i mona go dowolnie rozbudowywa lub
ogranicza. Bezpieczestwo jest istotnym aspektem ale zostao zapewnione przy zachowaniu
równowagi midzy nim a dopuszczalnym czasem odpowiedzi i dostpnoci systemu. Wdroenie
zaawansowanych technologii umoliwia rozwój dostosowanych do potrzeb klienta usug w zakresie ecommerce i e-business w przyszoci. Platforma .NET i usugi XML Web Services s przyszociow
koncepcj dla potrzeb oferowania usug finansowych innym dostawcom.
System bankowoci online Bank@You
Produkt Bank@You umoliwia bankom korzystanie z kanaów dystrybucji online taki, jak: transakcje
kartowe, bankowo internetowa i bankowo mobilna. Bank@You pozwala przekazywa informacje
do klientów banku w wybranym czasie lub dla okrelonych zdarze oraz odbiera i odpowiada
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automatycznie na wszelkie zapytania (np. dotyczce salda na rachunku biecym, harmonogramu
spaty kredytu, terminu depozytów, kursów walut, dostpnych bankomatów, godzin pracy banku itp.).
W elastycznych aplikacjach dla kanaów zastosowano koncepcj „workflow” dostosowan do potrzeb
uytkownika kanau. Definiowane przez uytkownika szablony pozwalaj na znaczn personalizacj,
realizacj usug i procesów zorientowanych na uytkownika/klienta i zarzdzanie relacjami z klientem.
System jest dostpny w godzinach niedostpnoci back-office banku (EOD lub EOM). Zapewnia atw
integracj z centralnym systemem bankowym na bazie standardów branowych.
Pozostae rozwizania dla kanaów dystrybucji:
Rozwizania m-banking
System JiMBA dla bankowoci mobilnej daje szybki i bezpieczny dostp do informacji i usug
finansowych za porednictwem mobilnych urzdze komunikacyjnych przy zastosowaniu
najnowoczeniejszej technologii jzyka Java. Mona je atwo zintegrowa z istniejcymi aplikacjami
bankowymi tworzc globaln i atwo dostpn sie dla produktów i usug bankowych. Pozytywne
dowiadczenia klientów pynce z uytkowania tego rozwizania niezalenie od producenta telefonu
czy operatora telekomunikacyjnego oraz zintegrowany token zapewniajcy wysokie bezpieczestwo i
szybko obsugi transakcji s gównymi powodami jego wdraania. Rozwizanie dziaa w kadym
telefonie obsugujcym J2ME/CLDC i jest niezalene pod wzgldem platformy (wszystkie platformy
zgodne z Java) w zakresie integracji – mona je zintegrowa z centralnym systemem bankowym
poprzez aplikacje sieciowe (Apache Tomcat) lub innego rodzaju dostosowane interfejsy programowe,
ponadto wykorzystuje wiodce standardy bazodanowe: Oracle i MS SQL.
InstantCredit
InstantCredit® stanowi idealne rozwizanie dla agentów, którzy chc oferowa swoim klientom
kredyty detaliczne bez koniecznoci wizyty w banku. Ta aplikacja internetowa umoliwia klientom
komunikacj z bankiem ze sklepów i biur. Moe by równie zainstalowana w systemach
niebankowych jako rozszerzenie kanau sprzeday.
Proces zatwierdzania i wypeniania wniosku kredytowego jest znacznie szybszy, prostszy i
wydajniejszy w ramach InstantCredit® w porównaniu z obecnie stosowan procedur komunikacji
faksowej.
Rozwizania dla centrów obsugi klienta (Contact Center)
Integrujc rónorodne technologie i aplikacje telefonii komputerowej, kompatybilne z infrastruktur
zarówno CTI, jak i VoIP, z wbudowan obsug wielu kanaów (gos, faks, SMS, e-mail), Logos LIVE
(Logos Interactive Voice Engine) stanowi znakomit platform dla call/contact center. Rozwizanie to
oferuje: interaktywn odpowied gosow (interactive voice response - ivr), automatyczn dystrybucj
pocze (automated call distribution - acd), audiomonitoring, audiologging, syntez mowy (speech
synthesis), wywietlanie ekranów (screen-popping), poczt gosow i faksow (voice & fax mail), faks
na danie (fax on demand), rozsyanie faksów (fax broadcasting), poczenia konferencyjne
(conferencing), poczenia wychodzce (outbound dialing).
Rozwizanie Logos LIVE wyposaono w unikaln platform sprztow z myl o szybkim i
oszczdnym rozwoju, aplikacjach i usugach internetowych, moduowej, skalowalnej, szybkiej i atwej
integracji z rónymi rodowiskami informatycznymi. Rozwizanie to mona rozszerzy o Logos CPM
(Contact Processing Management) w celu przetwarzania i zarzdzania cyklem ycia kontaktów,
otrzymujc wydajne narzdzie dla poprawy relacji z klientami i efektywnej alokacji i organizacji
zasobów dedykowanych obsudze klienta. Rozwizanie funkcjonuje niezalenie od platformy (na
wszystkich platformach zgodnych z Java) i wspópracuje z wiodcymi technologiami bazodanowymi:
Oracle, MS SQL i DB2.
Portal patnoci elektronicznych E-Pay®
E-Pay® jest jedynym w swoim rodzaju rozwizaniem, które oferuje zintegrowane usugi e-banking,
prezentacj rachunku elektronicznego i patnoci oraz bramk obsugi patnoci. Klienci nie musz ju
sta w kolejkach w placówkach i oddziaach banku. Mog monitorowa swoje rachunki, dokonywa
patnoci, przeglda i opaca rachunki wystawione przez kady podmiot uczestniczcy w systemie
E-Pay®. E-Pay® to jedna witryna dla wszystkich usug E-Pay® - wystarczy si zalogowa na portalu
przy uyciu osobistego certyfikatu cyfrowego. E-Pay® oferuje klientom aplikacj FX Client, która
zapewnia dostp do wszystkich usug e-banking. E-Pay® to nie tylko bramka obsugi patnoci, to
take moliwo outsourcingu procesów biznesowych dla sprzedawców. Poprzez outsourcing funkcji
takich, jak caodobowe wsparcie sprzedawcy mog oszczdza czas i zasoby. E-Pay® potrafi
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sprosta wyzwaniom, jakie stawiaj róne wymagania biznesowe, heterogeniczne platformy, róne
zoone dane czy jednoczeni uytkownicy poprzez wdroenie integracji komunikatów. Rozwizanie
E-Pay® bazuje na programach Microsoft® .NET Framework, Microsoft® SQL Server™ 2000 i
Microsoft® Windows Server™ 2003.
Dodatkowe moduy bankowe
Dodatkowymi moduami bankowymi s systemy patnoci i sprawozdawczoci dostosowane do
lokalnych wymaga systemów bankowych kadego kraju, sprzedawane razem z podstawowymi
rozwizaniami dla banków lub oddzielnie.
Systemy patnoci
Modu obcie SEPA. SEPA Direct Debit jest niezalenym elementem centralnego oprogramowania
bankowego obsugujcym polecenia obcienia konta SEPA. System skada si z nastpujcych
moduów: przetwarzanie polece SEPA, przetwarzanie zlece, wymiana komunikatów z izb
rozliczeniow, interfejs do centralnego systemu bankowego, obsuga umów, obliczanie prowizji i
sprawozdawczo. System jest wielojzyczny, niezaleny od platformy i przenony. Zosta
opracowany w standardzie Enterprise JAVA przy uyciu technologii takich, jak JSF/ADF, JAXB, EJB3.0
i JPA. System funkcjonuje jako front end wobec centralnego systemu bankowego. Dziaa na platformie
Oracle Application Server w rodowisku wielu baz danych. Jest przetestowany na serwerach Oracle i
MS SQL.
DoPay. DoPay jest systemem do zarzdzania patnociami w walucie lokalnej i w walutach obcych.
DoPay wprowadza ramy operacyjne, które mona atwo zintegrowa z wieloma podstawowymi
platformami dla bankowoci. Ma struktur moduow, która pozwala bankom na budowanie systemu
stosownie do ich potrzeb. Moduy mog by wprowadzane wedug mapy organizacyjnej banku (frontoffice, back-office, interfejs z Rumuskim Systemem Patniczym, interfejs do systemu SWIFT, SEPA
itp.) lub wedug produktów i instrumentów patniczych (polecenia przelewu, czeki, weksle, zlecenia
obcienia itp.). System zarzdzania typu workflow umoliwia róne konfiguracje: back-office
rozproszony (w oddziaach) lub przetwarzanie centralne (w tym skanowanie i rozpoznawanie
dokumentów), które s dostpne w zalenoci od potrzeb klienta.
Systemy sprawozdawczoci
Modu hurtowni danych i sprawozdawczoci. System sprawozdawczoci spenia nastpujce funkcje:
sprawozdawczo do Banku Centralnego, sprawozdawczo do Biur Kredytowych, sprawozdawczo
do Urzdu Wywiadu Finansowego (Przeciwdziaanie Praniu Brudnych Pienidzy), sprawozdawczo
do organów podatkowych oraz przygotowywanie danych do sprawozdawczoci wedug standardów
nowej umowy kapitaowej (Bazylea II). System ma zaawansowanie funkcje przegldania i
konsolidowania, przyjazny graficzny interfejs uytkownika, odznacza si wysokim poziomem
automatyzacji, skutecznie gromadzi i przeksztaca dane pochodzce z rónych bankowych systemów
centralnych, a take realizuje wieloetapowy proces pobierania, transferu i adowania danych. System
opracowano przy uyciu technologii i narzdzi Oracle.
REPOBNR. REPOBNR jest kompleksowym systemem sucym sprawozdawczoci do Banku
Centralnego, który zapewnia: automatyczne uzyskiwanie raportów dla NBR, elastyczne struktury
danych, które pozwalaj na klasyfikowanie i konsolidowanie informacji, w peni konfigurowalne
narzdzie raportowania, moliwo elastycznego definiowania rónych formatów raportów. REPOBNR
skada si ze specjalnie opracowanego modelu datamart (magazyn danych), który moe by
wdroony jako rozwizanie samodzielne lub cz hurtowni danych raportowania w zalenoci od
podejcia banku do systemu raportowania. Magazyn danych jest zoptymalizowany pod ktem
wymogów sprawozdawczych NBR i pozwala na atwe generowanie i agregowanie raportów. Interfejs
uytkownika REPOBNR bazuje na programie Excel, który jest dobrze znany i zapewnia szybkie
szkolenie uytkowników. Elastyczno programu Excel umoliwia uytkownikom tworzenie wasnego
rodowiska pracy, bezproblemowe dostosowanie ram sprawozdawczych do procedur bankowych.
REPOBNR mona atwo zintegrowa z systemami innych dostawców tworzc nowoczesn platform
pobierania, transformacji i adowania danych. REPOBNR jest stale rozwijany i dostosowywany w celu
zapewnienia penej zgodnoci z przepisami prawa.
Business Intelligence
Tezauri™ stanowi zintegrowane rozwizanie bankowe w zakresie Business Intelligence, które oferuje
kompletne, przydatne, wysokiej jakoci informacje w odpowiednim czasie stosownie do potrzeb
wszystkich szczebli zarzdzania w banku. Tezauri™ jest kompleksowym, wydajnym, skalowalnym i

62

atwym w uytkowaniu rozwizaniem Business Intelligence dla organizacji finansowych, które
korzystaj z IBM IFW Banking Data Warehouse Model jako modelu danych i jest wdraane na
platformie Microsoft Business Intelligence.
Tezauri™ uwzgldnia biznesowe procesy bankowe w penym zakresie i daje peny obraz dziaalnoci
dla rónego rodzaju uytkowników. Banking Data Warehouse (BDW – hurtownia danych bankowych)
stanowi podstaw i kluczowy element rozwizania Tezauri™.
Zarzdzanie ryzykiem przedsibiorstwa
Proces zarzdzania ryzykiem i oceny kredytowej (scoringu) przebiega w czterech etapach, które
wymagaj czterech rónego rodzaju systemów uwzgldniajcych metody i procesy dostpu do
danych, odpowiednie zarzdzanie danymi, przetwarzanie analityczne (w tym pozyskiwanie danych i
ocena kredytowa) oraz raportowanie i prezentacj wyników. Zintegrowane rozwizanie do zarzdzania
ryzykiem jest w peni zgodne ze standardami nowej umowy kapitaowej (Bazylea II).
Rozwizanie suce analizie i ocenie ryzyka kredytowego ma na celu analiz ryzyka kredytowego
banku pod wzgldem waha zysków wynikajcych ze strat kredytowych, z uwzgldnieniem analizy
ryzyka kredytowego, oceny ryzyka kredytowego i ograniczania ryzyka kredytowego banku.
Rozwizanie do zarzdzania aktywami i pasywami caociowo wspiera zarzdzanie aktywami i
pasywami banku oferujc funkcje analizy wraliwoci stóp procentowych w celu projektowania zmian
mary odsetkowej wynikajcych z waha stóp procentowych.
Rozwizanie w zakresie ryzyka operacyjnego analizuje ryzyko operacyjne banku, jego rodzaj i
przyczyny oraz warto kapitau ekonomicznego i obowizkowego wymaganego do zapewnienia
pynnoci instytucji finansowej w wietle skutków ryzyka operacyjnego.
Wyniki finansowe przedsibiorstwa
Analiza rentownoci suy ocenie rónych czynników wpywajcych na zysk banku – rentowno
produktów, rentowno klientów, rentowno organizacji – na podstawie przypisanych im dochodów i
kosztów netto, z uwzgldnieniem ryzyka, transakcji i cen transferowych funduszy.
Zgodno z regulacjami
Rozwizanie dedykowane zgodnoci oferuje funkcje suce analizowaniu uzgodnie i dziaalnoci
banku wedug przepisów prawa, rozporzdze organów wadz i organów regulacyjnych (z
uwzgldnieniem przeciwdziaania praniu brudnych pienidzy) oraz wasnych potrzeb banku.
Zapewniono w nim najwyszy poziom niezawodnoci, kontroli i przejrzystoci regularnego
raportowania, przechowywania danych i audytu.
Analityczne zarzdzanie relacjami z klientem (CRM)
W rozwizaniu tym skoncentrowano si na jakoci i efektywnoci relacji biznesowych banku z innymi
podmiotami i klientami. Oferuje ono funkcje takie, jak segmentacja klientów, analiza rentownoci
klientów, sprzeday krzyowej (cross sell) i sprzeday produktów wyszej kategorii (up sell),
efektywnoci kanaów, efektywnoci kampanii.
Rozwizanie obsugujce wdraanie nowej umowy kapitaowej (Bazylea II)
Jego ramy zapewniaj zgodno ze wszystkimi trzema filarami standardów Bazylea II, ma ono
zintegrowane funkcje raportowania obowizkowego i zarzdczego, back-testing i stress testing oraz
analizy scenariuszy.
Scoring i rating Tezauri
Critesys® jest zintegrowanym programem ocen punktowych (scoringu), który suy do definiowania i
oceny modeli scoringowych. Zastosowanie modeli scoringowych, które odzwierciedlaj polityk
biznesow wnosi warto dodan przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Critesys® mona
zastosowa w kadej sferze decyzyjnej i jest czsto wykorzystywany do oceny kredytowej i oceny
pracowników. Usprawnia cay proces analizy poczwszy od dostpu do danych po zastosowanie
modelu wspomagajc wszystkie konieczne dziaania w ramach jednego zintegrowanego rozwizania
dajc jednoczenie moliwo efektywnej wspópracy midzy analitykami biznesowymi i specjalistami
IT.
Critesys® jest wydajnym rozwizaniem scoringowym o niezrównanych moliwociach opracowywania
modeli i alternatywnych zastosowaniach, a take duym potencjale w zakresie integracji. Dostarczany
jako rozproszony system wielowarstwowy jest szczególnie uyteczny w duych organizacjach.
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Tezauri Operational Risk
Rozwizanie w zakresie zarzdzania ryzykiem operacyjnym o nazwie Tezauri – Operational Risk
Solution® jest kierowane do sektora usug finansowych. Tezauri – Operational Risk Solution® daje
moliwo ledzenia strat w caej organizacji, raportowania i identyfikowania dziaa, przypisywania
odpowiedzialnoci w zakresie zarzdzania ryzykiem poszczególnym liniom biznesowym, a take
pomaga w identyfikowaniu kluczowych oznak ryzyka i wczesnych sygnaów ostrzegawczych.
Grupa oferuje Tezauri – Operational Risk Solution® w typowym dla siebie pakiecie: gotowe
rozwizania wsparte usugami doradczymi, zarzdzania projektem, niezawodnym wdroeniem (z
uwzgldnieniem lokalizacji), planowaniem sieci i wykorzystania infrastruktury, szkoleniami dla
uytkowników i obsug po sprzeday.
Funkcje ledzenia ryzyka operacyjnego, analityczne i raportowania, w które wyposaono Tezauri –
Operational Risk Solution pomagaj w wykrywaniu problemów w sferze ryzyka operacyjnego,
kontrolowaniu wewntrznych zatwierdze oraz mierzeniu wpywu ekonomicznego ryzyka.
Tezauri – Operational Risk Solution® oferuje baz danych dotyczcych zarzdzania ryzykiem
operacyjnym opracowan zgodnie ze standardami Bazylei II i midzynarodowymi najlepszymi
praktykami.
Raporty mog by eksportowane w rónych formatach (np. Excel) i analizowane przez
poszczególnych uytkowników. Wszystkie raporty s ilustrowane wykresami.
Uwierzytelnianie

Rozwizania suce uwierzytelnianiu to zaawansowane systemy uwierzytelniania, które umoliwiaj
bezpieczne uwierzytelnianie klientów banku. Rozwizania te s sprzedawane jako integralna cz
naszych centralnych i wielokanaowych systemów bankowych lub odrbnie w celu ich zintegrowania z
wasnymi rozwizaniami banku lub oprogramowaniem innych dostawców. Nasze rozwizania znajduj
zastosowanie przede wszystkim w sektorze bankowym, który jest najbardziej zaawansowany w
zakresie systemów uwierzytelniania. Istnieje jednak wiele potencjalnych zastosowa dla tych
produktów w sektorze publicznym i e-commerce.
Rozwizania do uwierzytelniania. Nasze rozwizania do uwierzytelniania bazuj na technologii
tokenowej, CAP/DPA, infrastruktury klucza publicznego/kart inteligentnych (smart cards), tokenach
mobilnych i uwierzytelnianiu przez SMS, wiarygodnym dwustopniowym uwierzytelnieniu niezalenie
od kanau i aplikacji dla usug bankowych realizowanym przez Internet i telefon, które umoliwia
wdroenie podstawowego wymagania dla kadej transakcji finansowej – wyeliminowanie moliwoci
odmowy zapaty. Rozwizania mog by stosowane w przypadku innych usug niebankowych, które
wymagaj uwierzytelnienia i zapobiegania atakom, takim jak wyudzanie informacji przez faszywe
strony internetowe (phishing), przekierowanie ruchu w sieci na podrabiane strony internetowe
(pharming) oraz ingerowanie w komunikaty wymieniane midzy stronami (man in the middle).
Rozwizania s niezalene od platformy (funkcjonuj na wszystkich platformach zgodnych z Java) i
obsuguj wiodce technologie bazodanowe: Oracle i MS SQL. Nasze rozwizania do
uwierzytelniania mog wspópracowa z rozwizaniami Trides, Verified by Visa i MasterCard
SecureCode zgodnymi z architektur 3D Secure, co daje wystawcom i sprzedawcom bezpieczn
platform weryfikacji tosamoci posiadacza karty i ogranicza oszustwa w rodowisku e-commerce i
e-banking.
Rozwizanie dla podpisu elektronicznego. Nasze rozwizanie dla podpisu elektronicznego stanowi
pakiet moduów oprogramowania, które umoliwiaj oszczdne, atwe i proste wdroenie infrastruktury
klucza publicznego i podpisu elektronicznego (poprzez zastosowanie tokenów: kart inteligentnych i
tokenów USB) w rodowisku informatycznym banku i oprogramowaniu innych dostawców, a
jednoczenie zapewniaj wyszy poziom bezpieczestwa. Rozwizanie to jest powszechnie
akceptowane jako optymalne dla zabezpieczenia transakcji e-business, które gwarantuje szyfrowanie,
uwierzytelnienie, integralno danych i brak odmowy zapaty. Jest przyjazne dla uytkownika i
administratora, funkcjonuje niezalenie od platformy (na wszystkich platformach zgodnych z Java) po
stronie serwera, zostao wyposaone w applety klienta dla klientów platformy Windows i wspópracuje
ze wszystkimi przegldarkami internetowymi (Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape) i wiodcymi
technologiami bazodanowymi: Oracle, MS SQL i DB2.
3D secure
Rozwizania Logos Trides, „Verified by Visa„ i MasterCard „SecureCode„ zgodne z architektur 3D
Secure solution daj wystawcom i sprzedawcom bezpieczn i unikaln platform weryfikacji
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tosamoci posiadacza karty i ograniczaj oszustwa w rodowisku e-commerce. Rozwizanie to
wspiera róne systemy uwierzytelniania i patnoci, obsug moduow i internetow z moliwoci
wprowadzania poprawek, opatrzenia mark klienta i obsugi w rónych jzykach. Przy poczeniu z
rozwizaniami uwierzytelniajcymi Logos staje si to wysoce bezpiecznym rozwizaniem do
zastosowania przy zakupach internetowych zalecanym przez Visa i MasterCard. Rozwizania s
niezalene od platformy (funkcjonuj na wszystkich platformach zgodny z Java) i obsuguj wiodce
technologie bazodanowe: Oracle i MS SQL.
Rozwizania niebankowe
Sektor publiczny
Systemy dla wadz lokalnych. Gównym celem biznesowym dla naszych produktów w tej dziedzinie
jest poprawa ogólnego funkcjonowania lokalnej administracji poprzez uatwienie komunikacji z
obywatelami i prostsze wprowadzanie nowych usug. Poniewa jestemy partnerem Oracle i
posiadamy autoryzacj do wdraania ORACLE eBS for Local Government, moemy oferowa
organom administracji lokalnej usugi IT w penym zakresie: od doradztwa po rozwój i dostosowanie
systemu, jego wdroenie oraz utrzymanie i wsparcie po wdroeniu. Nasze kocowe rozwizanie w
peni integruje produkty stworzone z myl o lokalnych wadzach, Oracle eBS for Local Government i
produkty innych dostawców suce zarzdzaniu nieusystematyzowanymi dokumentami. Rozwizanie
to wykorzystuje synergi zaawansowanych technologii, wiedzy o procesach podstawowych i
najlepszych praktyk IT oferujc klientowi: (i) skonsolidowane informacje dla krytycznych decyzji
biznesowych, (ii) wydajno i sprawno operacyjn, (iii) moliwo skoncentrowania si na
podstawowych zadaniach klienta, (iv) wiatowej klasy produkty bazujce na najlepszych praktykach
dla wadz lokalnych, (v) atwiejszy rozwój wielu nowych produktów oferowanych obywatelom, (vi)
szybk prezentacj obywatelom wszystkich informacji dotyczcych dziaa wadz i szans ich
wikszego zaangaowania w te dziaania oraz (vii) funkcje monitorowania wydajnoci administracji,
obcienia prac i postpu spraw.
TMIS – system informacyjny dla Urzdu Wywiadu Finansowego. Gówne funkcje systemu obejmuj:
umoliwienie dunikom wprowadzanie raportów za porednictwem internetowych formularzy
wprowadzania danych, pobieranie raportów przez duników w formacie XML za porednictwem
Internetu, gromadzenie danych otrzymywanych od innych organów administracji pastwowej,
konwertowanie wszystkich otrzymanych danych do wspólnej hurtowni danych, wdroenie wydajnych
procedur wyszukiwania oraz wypeniania raportów wewntrznych i zewntrznych dla Urzdu Wywiadu
Finansowego. TMIS zosta opracowany w standardzie Enterprise JAVA przy uyciu technologii takich,
jak JSF/ADF, JAXB, EJB3.0 i Toplink. System dziaa na platformie Oracle Application Server w
rodowisku bazodanowym Oracle.
Bankomaty i terminale patnicze
Jestemy regionalnym dostawc rozwiza sucych obsudze kart patniczych, które obejmuj
oprogramowanie i infrastruktur sprztow oraz usugi dla sektora bankowego. Wysokiej jakoci
usugi obejmuj centrum obsugi klienta, pomoc techniczn, instalacj i monitorowanie urzdze
samoobsugowych oraz sieci terminali EFT-POS. Nasze rozwizania daj klientom moliwo
outsourcingu dziaalnoci w tym zakresie.
Dziki duemu zaangaowaniu w partnersk wspóprac oraz cigym inwestycjom w rozwój naszych
lokalnych zasobów sucych rozwojowi i dostosowywaniu oprogramowania, utrzymaniu i integracji,
ASEE osigno pozycj lidera pod wzgldem liczby zainstalowanych bankomatów i terminali
patniczych na wikszoci rynków, na których prowadzi dziaalno. Poprzez lokalny rozwój
oprogramowania zapewniamy naszym klientom dodatkow funkcjonalno bankomatów i terminali
patniczych. Nowe rozwizania i usugi (nowe aplikacje dla bankomatów i terminali patniczych oraz
inne rozwizania samoobsugowe) zwikszaj nasza przewag konkurencyjn i sprzeda urzdze.
Instalacja i serwis bankomatów
Jestemy wycznym partnerem firmy Wincor Nixdorf i dostarczamy ca gam jej bankomatów, od
najbardziej podstawowych modeli do bankomatów wielofunkcyjnych z funkcj ponownego uycia
gotówki. Oferujemy równie terminale kioskowe, maszyny bezgotówkowe do usug elektronicznych,
wycigów z kont i opacania rachunków. W naszej ofercie znajduj si równie drukarki wycigów
Wincor Nixdorf.
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Instalacja i serwis terminali patniczych
Jako wyczny partner firmy Hypercom oferujemy terminale EFT-POS, od modeli stacjonarnych z
dostpem wdzwanianym po mobilne urzdzenia dziaajce w oparciu o technologie GSM-GPRS jak
równie wszelkie potrzebne do ich podczenia elementy sieciowe, oprogramowanie oraz
infrastruktur sprztow.
Niezalene tworzenie oprogramowania dla terminali patniczych pozwala na szybkie reagowanie na
wymagania klientów oraz VISA i MasterCard.
Usugi elektroniczne
Przetwarzanie rónych usug o wartoci dodanej dla banków i odbiorców detalicznych zapewnia nam
stabilny strumie przychodu. Usugi te obejmuj przetwarzanie usug doadowania telefonów
komórkowych (top-up) za porednictwem bankomatów i terminali patniczych, przetwarzanie opat za
korzystanie z autostrad i niektóre patnoci dokonywane za porednictwem wasnych kart danych
podmiotów (card brands). Uwaamy, e w przyszoci przychody z tego typu usug znaczco wzrosn.
Aplikacje „Top Up” oferuj dodatkow funkcjonalno bankomatów i terminali patniczych. ASEE
dostarcza kompleksowe rozwizania „Top Up” uwzgldniajce przetwarzanie i dystrybucj
potwierdze zapaty dla wszystkich operatorów telefonii komórkowej w regionie.
Telekomunikacja
Systemy bilingowe
Nasz system bilingowy obsuguje procesy naliczania, niemale w czasie rzeczywistym, opat za ruch
w sieci i kalkulacji na poziomie faktury; przygotowania plików z fakturami gotowych do wydruku lub
wysania poczt elektroniczn lub tradycyjn; przekazywania wyników oblicze do innych systemów;
przygotowania wszelkich potrzebnych raportów uatwiajcych funkcje kontrolingu oraz monitorowania
spywu nalenoci. To w peni dopasowane rozwizanie kompletnego systemu bilingowego obsuguje
nastpujce podstawowe procesy w firmie telekomunikacyjnej: (i) Klasyfikacja taryfowa – z
moliwoci zawieszenia i zmian klasyfikacji staego ruchu sieciowego (gosowego), (ii) Biling –
naliczanie opat z uwzgldnieniem rabatów oraz innych pozycji naliczeniowych (gos, dane, Internet),
(iii) Fakturowanie – przygotowanie plików gotowych do wydruku lub wysania poczt elektroniczn lub
tradycyjn, (iv) Raportowanie – przygotowanie wszelkich potrzebnych raportów (uatwiajcych funkcje
kontrolingu, monitorowania spywu nalenoci, prezentacj na stronach internetowych rachunków i
pozycji rachunków itp.). System bilingowy jest cile zintegrowany z systemem CRM, systemem
mediacyjnym, systemem obsugi nalenoci oraz z systemami back office (do zarzdzania klientami,
produktami, taryfami itp.).
Dodatkowe systemy dla telekomunikacji sprzedawane niezalenie od systemu bilingowego (w tym
systemy na zamówienie)
Systemy do fakturowania i raportowania wspópracujce z systemem bilingowym Geneva: (i)
Fakturowanie – przygotowanie plików gotowych do wydruku lub wysania poczt elektroniczn lub
tradycyjn (ii) Raportowanie – przygotowanie wszelkich potrzebnych raportów (uatwiajcych funkcje
kontrolingu, monitorowania spywu nalenoci, prezentacj na stronach internetowych rachunków i
pozycji rachunków itp.).
Integracja
Cigo dziaalnoci (rozwizania innych dostawców)
Konsultanci o najwyszych kwalifikacjach i architekci rozwiza wspieraj klientów w planowaniu,
projektowaniu i instalowaniu rozwiza zapasowych i przywracania systemów po awarii majcych
minimalny wpyw na prowadzon dziaalno, maksymalizujcych interoperacyjno oraz
kompatybilno midzy ju istniejcymi systemami oraz systemem nowo wdraanym. Dysponujemy
rozleg wiedz i dowiadczeniami w projektowaniu nastpujcych rozwiza:

66

x

Przywracanie po awarii

x

Konsolidacja danych

x

Replikacja danych

x

Zarzdzanie systemami

x

Bezpieczestwo sieci

x

Zarzdzanie ryzykiem

Usugi zwizane z infrastruktur (rozwizania innych dostawców)
Nasza Grupa ma dobre dowiadczenia w projektach zwizanych z infrastruktur. Zatrudniamy
inynierów o wysokich kwalifikacjach, z wieloletnim praktycznym dowiadczeniem oraz licznymi
certyfikatami w brany IT, którzy wspieraj klientów w planowaniu, projektowaniu i instalacji nowych,
krytycznych dla dziaalnoci rozwiza oraz w rozwijaniu lub wymianie istniejcych rozwiza. Nasi
inynierowie wykorzystuj metodologie i narzdzia zarzdzania projektami aby ograniczy ryzyko i
zapewni sukces projektu. Stosujemy produkty najwyszej jakoci pochodzce od gównych
dostawców w brany IT takich jak – Hewlett Packard, IBM, Network Appliance, Fujitsu Siemens
Computers, Dell, Cisco, Extreme Networks, F5, Microsoft, Oracle, Novell, Symantec, VMware, Citrix,
itp. Mamy rozlege dowiadczenia w dostarczaniu sprztu i wiadczeniu zwizanych z nim usug na
terenie caego kraju, w dostarczaniu oprogramowania wraz z towarzyszcymi usugami oraz w
wiadczeniu usug zwizanych z komunikacj.
Dysponujemy dowiadczonym zespoem konsultantów i architektów rozwiza (usugi profesjonalne),
który moe wiadczy usugi od konsultingu informatycznego a po biznesowy. Nasi konsultanci
analizuj aktualne rodowisko teleinformatyczne u klienta i bazujc na celach biznesowych
przygotowuj strategi migracji do nowych rozwiza. Niezaleno od platformy sprztowej
(dowiadczenia w sprzcie pochodzcym od wielu dostawców) zapewnia zaprojektowanie
odpowiednich rozwiza teleinformatycznych ze szczególnym uwzgldnieniem dostpnoci,
wydajnoci i elastycznoci.
Outsourcing IT
Oferujemy szerok gam caociowych i czciowych opcji outsourcingu, w tym midzy innymi
zarzdzanie serwerami sieciowymi, wsparcie help desk, opieka nad infrastruktur czy zarzdzanie
oprogramowaniem. W outsourcingu funkcjonalnym klienci mog wybra kluczowe obszary technologii,
które powierz opiece naszej Grupy. Nasi technicy mog równie stanowi wsparcie i uzupenienie
zespoów IT klienta lub mog zastpi w caoci jego dzia IT. Oferujemy infrastruktur, dedykowanych
pracowników, róne usugi wsparcia oraz kompletne rozwizania outsourcingu. Oferujemy nie tylko
wsparcie lokalnych i rozlegych sieci, ale równie obsug drukarek, naprawy komputerów
stacjonarnych i przenonych a nawet szkolenia z obsugi komputerów i systemów. To pozwala
klientom skoncentrowa si na ich podstawowej dziaalnoci bez koniecznoci ledzenia rozwoju
technologii telekomunikacyjnych. Dostarczamy klientom w peni funkcjonalne rodowisko
przetwarzania które obsuguje ich wszystkie potrzeby telekomunikacyjne.
Automatyzacja dziaalnoci (rozwizania innych dostawców)
Automatyzacja wprowadzania dokumentów i danych w oparciu o oprogramowanie Kofax Capture. W
ramach naszej Grupy Net Consulting jest jednym z trzech w regionie partnerów na poziomie Platinum
i dysponuje rozlegym dowiadczeniem w projektach zwizanych z systemami Kofax w obszarach
finansowym i administracji publicznej. Kofax Intelligent Capture & Exchange automatyzuje
wprowadzanie informacji z dokumentów skanowanych lub importowanych w formie elektronicznej. W
oparciu o zdefiniowane kryteria cay dokument lub jego wybrane czci s zapisywane cyfrowo i
przekazywane do archiwum, bazy danych lub do kolejnego etapu w procesie workflow.
Wysokowydajne mechanizmy rozpoznawania oraz funkcje poprawiania obrazu zapewniaj precyzj,
ograniczajc lub eliminujc potrzeb rcznego wprowadzania i nadzoru. Bazy danych: SQL Server
oraz Oracle. Docelowe sektory: finansowy – banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy leasingowe,
administracja publiczna.
Business Intelligence (rozwizania innych dostawców)
Oprogramowanie stworzone we wspópracy z firmami IBM oraz SAP zostao wdroone w National
Savings Bank zapewniajc spenienie wymaga ustawowych zwizanych z raportowaniem do
Narodowego Banku Rumunii, obsug wewntrznego raportowania zarzdczego, zarzdzanie
ryzykiem COREP oraz raportowanie finansowe FINREP. Oprogramowanie zostao stworzone na
platformie SAP NETWEAVER BI.
System zarzdzania aktami spraw o niewypacalno (rozwizania innych dostawców)
Oprogramowanie zostao stworzone i jest wykorzystywane do zarzdzania aktami spraw o
niewypacalno w sdach i kancelariach prawniczych. Zostao w tym celu wyposaone w specjalne
moduy dla prawników, w tym sdziów, jak równie innych specjalistów. Jest to przydatne narzdzie
do ledzenia statusu kadej sprawy o niewypacalno, poniewa pomaga ono zarówno sdom jak i

67

prawnikom zarzdza wszystkimi dokumentami i specjalnymi formularzami wykorzystywanymi w
sprawach o niewypacalno.
Resurse@net-Management – zarzdzanie zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi w
jednostkach administracji centralnej (rozwizania innych dostawców)
Resurse@net-Management umoliwia stworzenie ogólnonarodowego skomputeryzowanego systemu
budetowania oraz ksigowoci zgodnego z rumuskim prawem oraz ze standardami Unii
Europejskiej. Obsuguje wszystkie etapy procesu budetowania, przepyw informacji wymagany w
zwizku z zatwierdzaniem, realizacj zamówie oraz patnociami zwizanymi z wydatkami instytucji
publicznych. W trakcie procesu analizy rozwizanie moe by modyfikowane zgodnie z wymaganiami
instytucji, która ma u siebie wdroy system. Oprogramowanie zapewnia system zarzdzania
informacj majcy na celu zbieranie informacji i monitorowanie aktywnoci finansowej, ksigowej,
zakupowej i zwizanej z zasobami ludzkimi istotnych podmiotów oraz do archiwizowania tych
informacji. Wprowadza silne mechanizmy bezpieczestwa oraz szerokie moliwoci jak np. integracja
z katalogami Active Directory. Rozwizanie bazuje na nowoczesnej standaryzowanej infrastrukturze
wykorzystujcej wiodce na rynku technologie Microsoft .NET, Microsoft Internet Information Services
oraz Microsoft SQL Server. Czytelnie oddzielono w nim warstw prezentacji od warstwy logiki
biznesowej, dla której przechowywania stworzono specjalne klasy.
Zarzdzanie projektami – budetowanie, finanse i ksigowo (rozwizanie wasne)
Rozwizanie to pomaga publicznym instytucjom zarzdza budetowymi, finansowymi i ksigowymi
aspektami prowadzonych projektów i programów. Rozwizanie bazuje na nowoczesnej
standaryzowanej infrastrukturze wykorzystujcej wiodce na rynku technologie Microsoft .NET,
Microsoft Internet Information Services oraz Microsoft SQL Server.
Zarzdzanie IT
Jako partner dziau oprogramowania firmy Hewlett-Packard, oferujemy oprogramowanie do
zarzdzania HP wraz z usugami okoowdroeniowymi. Dotyczy to wszystkich najwaniejszych
aspektów operacji IT w organizacji, a w szczególnoci zarzdzania usugami, zarzdzania systemami i
aplikacjami, zarzdzania sieci, zarzdzania bezpieczestwem itp. Dodatkowo oferujemy usugi
konsultingowe wspierajce klientów we wdraaniu w dziaach IT najlepszych praktyk zgodnych z ITIL.

Sezonowo
Caa brana IT charakteryzuje si sezonowoci, take segment dziaalnoci Asseco SEE polegajcy
gównie na sprzeday licencji oraz usug. Druga poowa roku, zwaszcza czwarty kwarta, przewysza
poziomem sprzeday pozostae kwartay. ródem sezonowoci w sektorze jest ch wykorzystania
przez klientów nadwyek budetowych oraz, zwaszcza w przypadku systemów centralnych, ch
rozpoczcia nowego roku finansowego na nowym oprogramowaniu. Efekt ten jest zagodzony poprzez
zastosowanie przez Asseco SEE midzynarodowych standardów sprawozdawczoci finansowej,
zgodnie z którymi m.in. przychody jak i koszty projektu s rozliczane przez cay okres jego trwania.

Backlog
Na dzie 31 sierpnia 2008 r. nasz portfel zamówie uwzgldniajcy podpisane umowy zosta
wyceniony na kwot 93.9 mln EUR.
Piony biznesowe

Wykonanie

Backlog

01.01.2008 r. - 31.08.2008 r.

01.09.2008 r. - 31.12.2008 r.

mln EUR
Pion Bankowoci
Pion Uwierzytelniania

12.8

3.6

1.5

16.9

1.7

2.8

0.5

Pion Integracji

43.8

4.0

Razem

80.7

20.5

Pion ATM i POS
Pion Telekomunikacji

ródo: Spóka”
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13.6

Spóki zalene

Wykonanie
01.01.2008 r. - 31.08.2008 r.

Backlog
01.09.2008 r. - 31.12.2008 r.

mln EUR
Antegra

4.0

1.8

Arbor Informatika

3.8

0.7

Pexim Cardinfo

13.8

2.4

FIBa Software

1.9

1.3

Logos

3.7

1.4

Net Consulting

28.2

7.1

Grupa Pexim

25.3

5.8

Razem

80.7

20.5

ródo: Spóka”

Gówni dostawcy
Charakter naszej dziaalnoci wie si z potrzeb wspópracy z kilkoma dostawcami, w tym zarówno
lokalnymi jak i z zagranicznymi korporacjami. Naszym celem jest budowanie dugoterminowych relacji
z naszymi partnerami handlowymi, co umoliwi nam pewn i terminow realizacj dostaw oraz dostp
do najnowszych technologii.
Poprzez dwie nasze Spóki Zalene: Pexim i Pexim Cardinfo zaleymy od dwóch nastpujcych
gównych dostawców w zakresie zarówno dostawy sprztu jak i rozwiza, którymi s Wincor Nixdorf
AG i Hypercom Corp. Udzia zakupów od nich w naszych skonsolidowanych kosztach pro forma ze
sprzeday towarów* w 2007 r. wyniós odpowiednio 19% i 6%.
Co wicej, istnieje szereg dostawców, od których nie zaleymy, ale którzy s wani dla prowadzonej
przez nas dziaalnoci: Oracle Corp., Microsoft Corp., Cisco System Inc., Hewlett Packard Corp.,
Fujitsu-Siemens Corp., Lenovo Corp., IBM Corp, Kofax plc, NetApp Inc oraz EMC.
*koszt sprzedanych towarów oraz koszt materiaów i energii

Gówni odbiorcy
Cho nie jestemy uzalenieni od adnych odbiorców, trzy grupy bankowe s istotne dla prowadzonej
przez nas dziaalnoci, tzn.: (i) Banca Intesa (poprzez Banca Intesa S.p.A, Privredna banka Zagreb
d.d., Intesa Sao Paolo IMI Bank Romania S.A.); (ii) Raiffeisen Bank (przez Raiffeisen Bank a.d.
Beograd, Raiffeisenbank Austria d.d.) oraz (iii) Grupa UniCredit (przez Zagrebacka banka d.d.).
Sprzeda i marketing
Z uwagi na specyfik oferowanych produktów najbardziej skuteczn metod sprzeday s
bezporednie kontakty z potencjalnymi klientami oraz indywidualna prezentacja dostarczanych
rozwiza.
Silna pozycja Spóek Zalenych na poszczególnych rynkach uatwia nam dotarcie z nasz ofert do
docelowej grupy klientów, czyli do instytucji finansowych i duych przedsibiorstw.
W wyniku trwajcego w Grupie procesu wewntrznej integracji zamierzamy realizowa wspóln
polityk sprzedaow Grupy.
Naszym celem jest wprowadzenie marki ASEE do wszystkich spóek zajmujcych si produktami
markowymi (po unifikacji oferty). W ramach ww. procesu stare znaki graficzne (loga) spóek nadal
bd umieszczane na materiaach Spóki dla celów referencyjnych, oraz aby zmiana przebiega
agodnie.
Co wicej, nasza zintegrowana strategia sprzedaowa bdzie opieraa si na nastpujcych
rozwizaniach:
x
x

wypracowanie pozycji Asseco SEE w taki sposób, aby moga toczy si dyskusja na
najwyszym szczeblu z graczami globalnymi i duymi graczami regionalnymi;
przygotowanie standardowej oferty dla mniejszych instytucji i przedsibiorstw (np. maych
banków i instytucji finansowych typu mikro),
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x
x

strategia cross-selling i up-selling istniejcych produktów w ramach biecej bazy klientów,
poszerzenie kanaów sprzeday, wdroenia i wsparcia bezporedniego (first line support) z
partnerami.

Dziaalno marketingowa opiera si take na:
x
x
x

organizowaniu konferencji i seminariów powiconych naszym rozwizaniom,
udziale w konferencjach organizowanych przez dostawców technologii, w celu prezentacji
wasnej oferty,
prowadzeniu analiz rynku, w celu aktualizacji i weryfikacji potrzeb naszych klientów. Wyniki
ankiet stanowi dla nas cenn informacj przy planowaniu i wprowadzaniu na rynek nowych
produktów.

Konkurencja
Na rynku IT Europy Poudniowej oraz Wschodniej dziaa wiele podmiotów, które zajmuj si
dostarczaniem i produkcj oprogramowania i sprztu oraz wiadcz usugi z tym zwizane. Ze
wzgldu na charakter naszej dziaalnoci, naszych konkurentów postrzegamy przez pryzmat ich ofert
produktowych kierowanych do konkretnych segmentów rynkowych, takich jak bankowo,
telekomunikacja i inne.
Pozycja naszej Spóki w poszczególnych segmentach rynku IT zostaa opisana w rozdziale „Otoczenie
rynkowe”.

Zatrudnienie
Asseco South Eastern Europe
Asseco SEE zatrudnia jedn osob na stanowisku ksigowego/ej od maja 2007 r. na czas
nieoznaczony. cznie Grupa zatrudniaa, na dzie zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego, 742
pracowników.
Opis wszelkich ustale dotyczcych uczestnictwa pracowników w kapitale zakadowym Spóki
Nie posiadamy wiedzy na temat jakichkolwiek ustale dotyczcych uczestnictwa naszych
pracowników w kapitale zakadowym Spóki. Nie planuje si równie, aby pracownicy uczestniczyli w
przyszoci w kapitale zakadowym Spóki. Jedyne ustalenia dotyczce uczestniczenia w kapitale
zakadowym Spóki w przyszoci zostay opisane w czciach Dokumentu Rejestracyjnego
dotyczcych Swapa.

Pexim d.o.o.
Pexim aktualnie zatrudnia 306 pracowników. Wikszo pracowników zatrudniona jest na podstawie
standardowej umowy o prac zawartej na czas nieoznaczony. 12 pracowników pracuje na podstawie
umowy z Organizacj Wspópracy Modziey (Youth Cooperation).
Ponisze tabele przedstawiaj informacje dotyczce zatrudnienia w spóce Pexim d.o.o. na rok 2008.
Stan na dzie
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Liczba
pracowników

31 grudnia 2005 r.

108

31 grudnia 2006 r.

147

31 grudnia 2007 r.

233

dzie zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego

306

Struktura zatrudnienia w spóce Pexim d.o.o. w rozbiciu na dziay*:
31
grudnia
2005 r.

31
grudnia
2006 r.

31
grudnia
2007 r.

dzie
zatwierdzenia
Dokumentu
Rejestracyjnego

Zarzd

2

3

3

3

Personel zarzdzajcy

7

10

9

11

Sprzeda, marketing i logistyka

7

10

12

30

Tworzenie oprogramowania

51

74

122

165

Serwis

16

19

27

22

Wdroenie

7

10

26

35

Finanse

6

6

10

11

Administracja i audyt wewntrzny

6

7

10

7

Outsourcing HR

1

2

2

3

Administratorzy danych

-

-

-

-

Zarzdzanie projektem

2

3

4

16

Inne

3

3

8

3

108

147

233

306

Dzia

Razem:

Struktura zatrudnienia spóki Pexim d.o.o. w rozbiciu na pracowników zatrudnionych na czas oznaczony i
nieoznaczony:

Stan na dzie

Czas oznaczony

Czas nieoznaczony

31 grudnia 2005 r.

-

108

31 grudnia 2006 r.

-

147

31 grudnia 2007 r.

-

233

12*

306

dzie zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego

*Osoby fizyczne pracujce dla spóki Pexim na podstawie umowy z Organizacj Wspópracy Modziey (Youth Cooperation).

Struktura zatrudnienia w rozbiciu na regiony geograficzne:

Region

Serbia

31 grudnia
2005 r.

31 grudnia
2006 r.

31 grudnia
2007 r.

dzie
zatwierdzenia
Dokumentu
Rejestracyjnego

108

147

233

306

aden z pracowników spóki Pexim nie jest czonkiem zwizku zawodowego, jak równie pracownicy
nie s objci adnym ukadem zbiorowym pracy.
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Antegra d.o.o.
Antegra obecnie zatrudnia 124 pracowników. Wikszo pracowników zatrudniona jest na podstawie
standardowej umowy o prac zawartej na czas nieoznaczony.
Zmiana liczby pracowników w ostatnich 3 latach obrachunkowych przedstawiona jest poniej:
Liczba
pracowników

Stan na dzie
31 grudnia 2005 r.

82

31 grudnia 2006 r.

100

31 grudnia 2007 r.

105

dzie zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego

124

Struktura zatrudnienia w podziale na dziay:

31 grudnia
2005 r.

31 grudnia
2006 r.

31 grudnia
2007 r.

dzie
zatwierdzenia
Dokumentu
Rejestracyjnego

Zarzd

5

5

5

5

Personel zarzdzajcy

5

8

9

10

Sprzeda, marketing i logistyka

2

2

2

2

Tworzenie oprogramowania

47

60

64

77

Serwis

5

5

5

4

Wdroenie

10

10

10

15

Finanse

2

2

2

2

Administracja i audyt wewntrzny

2

3

3

4

Outsourcing HR

-

-

-

-

Administratorzy danych

3

3

3

3

Zarzdzanie projektem

1

2

2

2

Inne

-

-

-

-

82

100

105

124

Dzia

Razem:

Struktura zatrudnienia w rozbiciu na pracowników zatrudnionych na czas oznaczony i nieoznaczony:
Stan na dzie
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Czas oznaczony

Czas nieoznaczony

31 grudnia 2004 r.

-

66

31 grudnia 2005 r.

-

82

31 grudnia 2006 r.

-

100

31 grudnia 2007 r.

-

105

dzie zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego

-

124

Struktura zatrudnienia w rozbiciu na regiony geograficzne:

Region

Belgrad

31 grudnia
2004 r.

31 grudnia
2005 r.

31 grudnia
2006 r.

31 grudnia
2007 r.

dzie
zatwierdzenia
Dokumentu
Rejestracyjnego

66

82

100

105

124

aden z pracowników spóki Antegra nie jest czonkiem zwizku zawodowego, jak równie pracownicy nie
s objci adnym ukadem zbiorowym pracy.
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Arbor Informatika d.o.o.
Arbor Informatika obecnie zatrudnia 39 pracowników. Wikszo pracowników zatrudniona jest na
podstawie standardowej umowy o prac zawartej na czas nieoznaczony.
Zmiana liczby pracowników w ostatnich 3 latach obrachunkowych przedstawiona jest poniej:
Stan na dzie

Liczba pracowników

31 grudnia 2005 r.

34

31 grudnia 2006 r.

41

31 grudnia 2007 r.

43

dzie zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego

39

Struktura zatrudnienia w rozbiciu na dziay:
Dzia

31 grudnia 31 grudnia
2005 r.
2006 r.

31 grudnia
2007 r.

dzie zatwierdzenia
Dokumentu
Rejestracyjnego

Zarzd

3

3

3

3

Personel zarzdzajcy

1

1

1

1

Sprzeda, marketing i logistyka

3

3

3

2

Tworzenie oprogramowania

5

7

10

10

Serwis

3

3

2

2

Wdroenie

13

18

17

12

Finanse

2

2

2

2

Administracja i audyt wewntrzny

-

-

-

1

Outsourcing HR

1

1

1

1

Administratorzy danych

-

-

-

-

Zarzdzanie projektem

3

3

4

5

Inne

-

-

-

-

34

41

43

39

Razem

Struktura zatrudnienia w rozbiciu na pracowników zatrudnionych na czas oznaczony i nieoznaczony:

Stan na dzie

Czas oznaczony

Czas nieoznaczony

31 grudnia 2005 r.

2

32

31 grudnia 2006 r.

3

38

31 grudnia 2007 r.

1

42

dzie zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego

-

39

Struktura zatrudnienia w rozbiciu na regiony geograficzne:

31 grudnia
2005 r.

31 grudnia
2006 r.

31 grudnia
2007 r.

dzie
zatwierdzenia
Dokumentu
Rejestracyjnego

Okrg Primorski Goranska

28

33

33

38

Miasto Zagrzeb

6

8

10

1

Region

aden z pracowników spóki Arbor Informatika nie jest czonkiem zwizku zawodowego, jak równie
pracownicy nie s objci adnym ukadem zbiorowym pracy.
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Logos d.o.o.
Logos d.o.o aktualnie zatrudnia 44 pracowników. Wikszo pracowników zatrudniona jest na podstawie
standardowej umowy o prac zawartej na czas nieoznaczony (poza jednym pracownikiem zatrudnionym na
podstawie umowy o prac za na czas nieokrelony).
Zmiana liczby pracowników w ostatnich 3 latach obrachunkowych przedstawiona jest poniej:

Stan na dzie

Liczba pracowników

31 grudnia 2005 r.

30

31 grudnia 2006 r.

30

31 grudnia 2007 r.

35

dzie zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego

44

Struktura zatrudnienia w rozbiciu na dziay:

31 grudnia 31 grudnia
2005 r.
2006 r.

Dzia

31 grudnia
2007 r.

dzie
zatwierdzenia
Dokumentu
Rejestracyjnego

Zarzd

3

3

3

3

Personel zarzdzajcy

1

2

2

1

Sprzeda, marketing i logistyka

1

1

2

2

Tworzenie oprogramowania

12

12

14

17

Serwis

3

3

4

8

Wdroenie

2

1

2

3

Finanse

2

2

2

2

Administracja i audyt wewntrzny

1

1

1

1

Outsourcing HR

-

-

-

-

Administratorzy danych

1

1

1

2

Zarzdzanie projektem

3

3

3

4

Inne

1

1

1

1

Razem

30

30

35

44

Struktura zatrudnienia w rozbiciu na pracowników zatrudnionych na czas oznaczony i nieoznaczony:

Stan na dzie

Czas oznaczony

Czas nieoznaczony

31 grudnia 2005 r.

1

29

31 grudnia 2006 r.

1

29

31 grudnia 2007 r.

-

35

dzie zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego

1

43

Struktura zatrudnienia w rozbiciu na regiony geograficzne:

Region

Chorwacja

31 grudnia
2005 r.

31 grudnia
2006 r.

31 grudnia
2007 r.

dzie
zatwierdzenia
Dokumentu
Rejestracyjnego

30

30

35

44

aden z pracowników spóki Logos nie jest czonkiem zwizku zawodowego, jak równie pracownicy nie s
objci adnym ukadem zbiorowym pracy.
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Pexim Cardinfo d.o.o.
Pexim Cardinfo d.o.o. obecnie zatrudnia 75 pracowników.
Zmiana liczby pracowników w ostatnich 3 latach obrachunkowych przedstawiona jest poniej:

Stan na dzie

Liczba pracowników

31 grudnia 2005 r.

16

31 grudnia 2006 r.

39

31 grudnia 2007 r.

58

dzie zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego

75

Struktura zatrudnienia w rozbiciu na dziay:

31 grudnia
2005 r.

31 grudnia
2006 r.

31 grudnia
2007 r.

dzie
zatwierdzenia
Dokumentu
Rejestracyjnego

Zarzd

1

1

1

3

Personel zarzdzajcy

-

-

-

-

Sprzeda, marketing i logistyka

3

3

4

4

Tworzenie oprogramowania

-

-

-

-

Serwis

3

23

38

50

Wdroenie

5

8

10

11

Finanse

1

1

2

3

Administracja i audyt wewntrzny

2

2

2

3

Outsourcing HR

1

1

1

1

Administratorzy danych

-

-

-

-

Zarzdzanie projektem

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

16

39

58

75

Dzia

Razem

Struktura zatrudnienia w rozbiciu na pracowników zatrudnionych na czas oznaczony i nieoznaczony:

Status pracownika w dniu

Czas oznaczony

Czas nieoznaczony

31 grudnia 2005 r.

-

-

31 grudnia 2006 r.

-

-

31 grudnia 2007 r.

10

48

dzie zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego

13

62

Struktura zatrudnienia w rozbiciu na regiony geograficzne:

Region

Belgrad, Serbia

31 grudnia
2005 r.

31 grudnia
2006 r.

31 grudnia
2007 r.

dzie
zatwierdzenia
Dokumentu
Rejestracyjnego

16

39

58

75

aden z pracowników spóki Pexim Cardinfo nie jest czonkiem zwizku zawodowego, jak równie
pracownicy nie s objci adnym ukadem zbiorowym pracy.
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FIBa Software S.r.l.
FIBa Software zatrudnia obecnie 30 pracowników.
Zmiana liczby pracowników w ostatnich 3 latach obrachunkowych przedstawiona jest poniej:

Stan na dzie

Liczba pracowników

31 grudnia 2005 r.

22

31 grudnia 2006 r.

23

31 grudnia 2007 r.

26

dzie zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego

30

Struktura zatrudnienia w rozbiciu na dziay:

31 grudnia
2005 r.

31 grudnia
2006 r.

31 grudnia
2007 r.

dzie
zatwierdzenia
Dokumentu
Rejestracyjnego

Zarzd

3

3

3

3

Personel zarzdzajcy

-

-

-

-

Sprzeda, marketing i logistyka

-

-

-

-

Tworzenie oprogramowania

6

6

7

7

Serwis

3

4

5

5

Wdroenie

5

5

5

4

Finanse

2

2

2

3

Administracja i audyt wewntrzny

3

3

4

4

Outsourcing HR

-

-

-

-

Administratorzy danych

1

1

2

2

Zarzdzanie projektem

2

2

2

2

Inne

-

-

-

-

22

23

26

30

Dzia

Razem

Struktura zatrudnienia w rozbiciu na pracowników zatrudnionych na czas oznaczony i nieoznaczony:

Stan na dzie

Czas oznaczony

Czas nieoznaczony

31 grudnia 2005 r.

-

22

31 grudnia 2006 r.

-

23

31 grudnia 2007 r.

-

26

dzie zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego

-

30

aden z pracowników spóki FIBa Software nie jest czonkiem zwizku zawodowego, jak równie
pracownicy nie s objci adnym ukadem zbiorowym pracy.
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Net Consulting S.r.l.
Net Consulting zatrudnia obecnie 141 pracowników. Wszyscy pracownicy zatrudnieni s na podstawie
standardowej umowy o prac zawartej na czas nieoznaczony.
Zmiana liczby pracowników w ostatnich 3 latach obrachunkowych przedstawiona jest poniej:

Stan na dzie

Liczba pracowników

31 grudnia 2005 r.

93

31 grudnia 2006 r.

109

31 grudnia 2007 r.

125

dzie zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego

141

Struktura zatrudnienia w rozbiciu na dziay:

31 grudnia
2005 r.

31 grudnia
2006 r.

31 grudnia
2007 r.

dzie
zatwierdzenia
Dokumentu
Rejestracyjnego

Zarzd

4

4

4

4

Personel zarzdzajcy

9

9

9

9

Sprzeda, marketing i logistyka

29

32

36

41

Tworzenie oprogramowania

8

15

11

16

Serwis

17

24

35

34

Wdroenie

18

14

16

22

Finanse

4

7

7

7

Administracja i audyt wewntrzny

3

3

4

5

Outsourcing HR

-

-

1

1

Administratorzy danych

1

1

2

2

Zarzdzanie projektem

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

93

109

125

141

Dzia

Razem

aden z pracowników spóki Net Consulting nie jest czonkiem zwizku zawodowego, jak równie
pracownicy nie s objci adnym ukadem zbiorowym pracy.
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Patenty, licencje i znaki towarowe
Asseco South Eastern Europe
Spóka Asseco SEE nie jest wacicielem adnych patentów, ani nie zoya podania o udzielenie
patentu; nie jest te wacicielem znaku towarowego, ani nie dokonaa zgoszenia znaku towarowego.
Asseco SEE nie posiada adnych istotnych licencji, z wyczeniem tych dotyczcych standardowego
oprogramowania, ksigowoci i innych licencji wykorzystywanych do prowadzenia dziaalnoci.
Asseco SEE korzysta z domeny internetowej www.asseco-see.com.
Spóka Asseco SEE nie jest zalena od adnych praw z patentu ani innych praw wasnoci
przemysowej.
Pexim d.o.o.
Spóka Pexim nie jest wacicielem adnych patentów, ani nie zoya podania o udzielenie patentu;
nie jest te wacicielem znaku towarowego, ani nie dokonaa zgoszenia znaku towarowego.
Pexim nie posiada adnych istotnych licencji, z wyczeniem tych dotyczcych standardowego
oprogramowania, ksigowoci i innych licencji wykorzystywanych do prowadzenia dziaalnoci.
Jednake umowy podpisane z dostawcami przyznaj spóce Pexim tytu do licencji, by Pexim móg
udziela dalszych licencji swoim klientom na produkty dostawców.
Zostay zoone cztery wnioski w imieniu spóki Pexim o objcie utworu ochron zgodnie z przepisami
o prawie autorskim. We wszystkich czterech przypadkach utworem jest program komputerowy. Jego
autorami s pracownicy spóki Pexim. Na podstawie serbskich przepisów o prawie autorskim
pracodawca nabywa wyczne prawa majtkowe do utworu stworzonego przez pracownika w okresie
zatrudnienia.
Spóka Pexim jest wacicielem domeny www.pexim.rs.
Spóka Pexim SEE nie jest zalena od adnych praw z patentu ani innych praw wasnoci
przemysowej.
Antegra d.o.o.
Spóka Antegra nie jest wacicielem adnych patentów, ani nie zoya podania o udzielenie patentu;
nie jest te wacicielem znaku towarowego, ani nie dokonaa zgoszenia znaku towarowego.
Antegra nie posiada adnych istotnych licencji z wyczeniem tych dotyczcych standardowego
oprogramowania, ksigowoci i innych licencji wykorzystywanych do prowadzenia dziaalnoci.
Antegra korzysta z domeny internetowej www.antegra.com.
Spóka Antegra nie jest zalena od adnych praw z patentu ani innych praw wasnoci przemysowej.
Arbor Informatika d.o.o.
Spóka Arbor Informatika d.o.o. nie jest wacicielem adnych patentów, ani nie zoya podania o
udzielenie patentu; nie jest te wacicielem znaku towarowego, ani nie dokonaa zgoszenia znaku
towarowego.
Arbor Informatika d.o.o. nie posiada adnych istotnych licencji z wyczeniem tych dotyczcych
standardowego oprogramowania, ksigowoci i innych licencji wykorzystywanych do prowadzenia
dziaalnoci.
Arbor Informatika d.o.o. korzysta z domeny internetowej www.arbor.hr.
Spóka Abor Informatika d.o.o. nie jest zalena od adnych praw z patentu ani innych praw wasnoci
przemysowej.
Logos d.o.o.
Spóka Logos nie jest wacicielem adnych patentów, ani nie zoya podania o udzielenie patentu;
nie jest te wacicielem znaku towarowego, ani nie dokonaa zgoszenia znaku towarowego.
Logos d.o.o. nie posiada adnych istotnych licencji, z wyczeniem jednego znaku towarowego,
zgodnie z poniszym opisem, i licencji na standardowe oprogramowanie, ksigowo i inne licencje
wykorzystywane do prowadzenia dziaalnoci.
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Logos jest wacicielem jednego znaku towarowego wskazanego w tabeli poniej:
Znak towarowy

Data
zgoszenia

Numer
zgoszenia

Nr rejestracji

znak sowno-graficzny LOGOS

26 listopada
2004 r.

559-04/205-018

Z20041847

Okres
ochrony
do
26
listopada
2014 r.

Spóka Logos korzysta z domeny internetowej www.logos.hr.
Spóka Logos nie jest zalena od adnych praw z patentu ani innych praw wasnoci przemysowej.
Pexim Cardinfo d.o.o.
Spóka Pexim Cardinfo nie jest wacicielem adnych patentów, ani nie zoya podania o udzielenie
patentu; nie jest te wacicielem znaku towarowego, ani nie dokonaa zgoszenia znaku towarowego.
Pexim Cardinfo nie jest wacicielem adnych praw wasnoci intelektualnej.
Pexim Cardinfo nie posiada adnych istotnych licencji z wyczeniem tych dotyczcych
standardowego oprogramowania, ksigowoci i innych licencji wykorzystywanych do prowadzenia
dziaalnoci.
Spóka Pexim Cardinfo jest wacicielem domeny internetowej www.peximcardinfo.com.
Spóka Pexim Cardinfo nie jest zalena od adnych praw z patentu ani innych praw wasnoci
przemysowej.
FIBa Software S.r.l.
Spóka FIBa Software nie jest wacicielem adnych patentów, ani nie zoya podania o udzielenie
patentu.
FIBa Software jest wacicielem trzech znaków sowno graficznych wskazanych w tabeli poniej:
Znak towarowy

Data
zgoszenie

sowno – graficzny znak towarowy

26
lutego
1998 r.

FIBA SOFTWARE

Nr
zgoszenia
014351

Nr rejestracji

034732

Klasa 9:
tworzenie
oprogramowania i
doradztwo;
klasa 35:
sprzeda
technologii
obliczeniowej;
klasa 42: usugi
obliczeniowe;
doradztwo.
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Okres
ochrony
do 26 lutego
2018 r.
(przeduony
w 2008 r.)

Znak towarowy

Data
zgoszenie

Nr
zgoszenia

Znak towarowy sowno – graficzny
INTBANK

26
lutego
1998 r.

014348

Nr rejestracji

034729

Klasa 9:
tworzenie
oprogramowania

Znak towarowy sowno – graficzny
INTINVEST

26
lutego
1998 r.

014349

034730

Klasa 9:
tworzenie
oprogramowania

Okres
ochrony
do 26 lutego
2018 r.
(przeduony
w 2008 r.)

do 26 lutego
2018 r.
(przeduony
w 2008 r.)

FIBa Software korzysta z domeny internetowej www.fiba.ro.
Spóka FIBa Software nie jest zalena od adnych praw z patentu ani innych praw wasnoci
przemysowej.
FIBa Software wyprodukowaa i jest wacicielem nastpujcego oprogramowania komputerowego: (i)
INT Bank; (ii) INT Bank – Loans; (iii) INT Bank – Treasury; (iv) FIPO Raiffeisen; (v) INT Bank – Do
Pay; (vi) INT Bank – Trade Fine; (vii) REPO BNR; (viii) BOS; (ix) Bank & You. Zgodnie z przepisami
prawa rumuskiego spóka FIBa Software zarejestrowaa powysze programy w krajowym rejestrze
programów komputerowych prowadzonym przez urzd praw autorskich rumunii. Zawiadczenie
potwierdzajce rejestracj jest wane przez 1 rok, tzn. do 23 czerwca 2009 r.
Net Consulting S.r.l.
Spóka Net Consulting nie jest wacicielem adnych patentów, ani nie zoya podania o udzielenie
patentu; nie jest te wacicielem znaku towarowego, ani nie dokonaa zgoszenia znaku towarowego.
Net Consulting nie jest wacicielem adnych innych praw autorskich.
Net Consulting nie posiada adnych istotnych licencji z wyczeniem tych dotyczcych standardowego
oprogramowania, ksigowoci i innych licencji wykorzystywanych do prowadzenia dziaalnoci.
Net Consulting jest wacicielem jednego znaku sowno graficznego wskazanego w tabeli poniej:
Znak towarowy

sowno –
towarowy

graficzny

NET CONSULTING

Data
zgoszenia

znak

26 lutego
1998 r.

Nr zgoszenia

01437

Nr rejestracji

034728
Klasa 35:
sprzeda
technologii
obliczeniowe;

Okres
ochrony

do 2018 r.
(przeduony w
2008)

Klasa 42: usugi
obliczeniowe;
doradztwo.

Net Consulting jest beneficjentem licencji na 85 programów komputerowych, które zostay spóce
przyznane w celu ich sprzeday/dystrybucji.
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Zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa rumuskiego, Net Consulting zarejestrowaa powysze
licencje na programy komputerowe dla celów handlowych/dystrybucyjnych w krajowym rejestrze
programów komputerowych prowadzonym przez urzd praw autorskich Rumunii. Zawiadczenie
potwierdzajce rejestracj jest wane przez 1 rok, tzn. do 23 czerwca 2009 r. Obecnie trwa procedura
odnowienia zawiadczenia rejestracji.
Net Consulting korzysta z domeny www.netconsulting.ro.
Net Consulting wyprodukowaa i jest wacicielem nastpujcego oprogramowania komputerowego: (i)
Resurse @ Net; (ii) Resurse @ Net - Obiecte de Inventar; (iii) Resurse @ Net – Control Financiar
Preventiv Propriu; (iv) Resurse @ Net – Fise Analitice: Debitori, Furnizori, Creditori, Clienti, Venituri;
(v) Resurse @ Net – Trezorerie; (vi) Resurse @ Net – Gestiunea Stocurilor de Materiale; (vii) Resurse
@ Net – Parc Auto; (viii) Resurse @ Net – Resurse Umane; (ix) Resurse @ Net – Imobilizari
Corporale si Necorporale; (x) Resurse @ Net – Salarizare; (xi) Resurse @ Net – Angajarea,
Lichidarea, Ordonantarea, Plata Cheltuielilor; (xii) Resurse @ Net – Aprobarea, Executia si
Raportarea Bugetului; (xiii) Resurse @ Net – Componente Resurse; (xiv) Resurse @ Net –
Contabilitate Generala; (xv) Resurse @ Net -Contabilitatea de Angajamente.
Dodatkowo, majc na wzgldzie fakt, e dziaalno Net Consulting obejmuje take import usug
wsparcia informatycznego i sprztu, za które nalene s opaty za prywatne kopie, zgodnie z
odnonymi przepisami rumuskimi, Net Consulting zostao take zarejestrowane w krajowym rejestrze
programów komputerowych prowadzonym przez urzd praw autorskich Rumunii.

Koncesje i zezwolenia
Ani dziaalno Spóki, ani jej Spóek Zalenych nie wymaga uzyskania adnych koncesji ani
zezwole.

Badania i rozwój
Na dzie zatwierdzenie Dokumentu Rejestracyjnego ani Spóka ani adna z jej Spóek zalenych nie
ma opracowanej strategii bada i rozwoju. Takie strategie nie zostay w ostatnich trzech latach
wdroone.
Spóki w ramach Grupy stale rozbudowuj i modernizuj swoje wasne rozwizania traktujc
przeznaczane na to wydatki, jako wydatki na badania. Jedyny projekt, który jest tworzony i
finansowany przez Grup, tzn. Pexim d.o.o., to projekt „Revolution”, który zosta omówiony w czci
„Opis dziaalnoci – inwestycje” Dokumentu Rejestracyjnego.

Kredyty, Porczenia i Gwarancje
Dane dotyczce kredytów, porcze i gwarancji zamieszczone w niniejszym rozdziale przygotowane
zostay wedug stanu na dzien 27 listopada 2008 r. Od dnia 27 listopada 2008 r. nie wystpiy adne
istotne zmiany w stosunku do informacji zawartych poniej, w szczególnoci Spóka ani Grupa nie
zawara adnych nowych istotnych umów kredytu, porczenia lub gwarancji.
Umowa o otwarciu akredytywy zawarta w dniu 13 stycznia 2006 r. pomidzy Pexim d.o.o. i
Meridian Bank a.d.
W dniu 13 stycznia 2006 r., Meridian Bank AD, Novi Sad i Pexim d.o.o. zawary umow o otwarciu
akredytywy w wysokoci 3.108.749,64 USD. Akredytywa zostaa wykorzystana na zapacenie za 10
Procash 2000xe i 190 ProCash 2050xe zgodnie z Umow sprzeday produktów nr BDCSMeridian02092005 zawart z WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL GmbH, Paderbon, Republika
Federalna Niemiec. Spóka Pexim jest zobowizana, na przynajmniej dwa dni przed terminem
wymagalnoci zobowizania wynikajcego z akredytywy posiada rodki na rachunkach walutowych
w Meridian Bank AD, Novi Sad, w kwocie równej zobowizaniu spóki, które wynika z akredytywy
powikszonej o wszystkie wydatki. Na mocy umowy spóka Pexim udzielia Meridian Bank AD, Novi
Sad zabezpieczenie w postaci weksla wasnego wraz z deklaracj wekslow. Akredytywa bya wana
do 4 sierpnia 2006 r. Zalega kwota patna 15 grudnia 2008 r. wynosi 518.124,94 USD. Zobowizanie
patne 15 grudnia 2008 r. jest cakowicie skorelowane ze zobowizaniem Meridian Banka zgodnie z
umow sprzeday zawart ze spók Pexim pod wzgldem kwoty, waluty i terminu patnoci.
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Umowa kredytowa nr 285000000000394770 zawarta 9 maja 2006 r. pomidzy Antegra d.o.o. i
Volksbank a.d.
W dniu 9 maja 2006 r., VOLKSBANK A.D., Beograd i spóka Antegra podpisay umow na udzielenie
kredytu dugoterminowego nr 285000000000394770. Przedmiotem umowy jest udzielenie
dugoterminowego kredytu na refinansowanie kredytu w wysokoci 600.000 EUR udzielonego przez
Raiffeisenbank a.d., Beograd z okresem spaty wynoszcym 12 (dwanacie) lat od daty udzielenia
kredytu. Kredyt bdzie spacany w równych ratach miesicznych zgodnie z planem spat. Kredyt moe
zosta spacony z wyprzedzeniem na pisemny wniosek Antegry i za zgod banku, przy czym w takim
przypadku Antegra bdzie zobowizana do zapaty na rzecz banku opaty za wczeniejsz spat
kredytu w wysokoci okrelonej w umowie. Na podstawie umowy Antegra zobowizaa si do
udzielenia nastpujcych zabezpiecze na rzecz banku (i) 2 upowanienia umowne do dysponowania
rachunkiem bankowym Antegry, (ii) 2 weksle wasne in blanco oraz deklaracja wekslowa zawierajca
zgod na ich wykorzystanie opatrzona klauzul „bez protestu” oraz (iii) zastaw hipoteczny na siedzibie
spóki Antegra o powierzchni 664,88 m2, w budynku Vojvode Mišia Bulevar, w Belgradzie. Podpisujc
umow Antegra zadeklarowaa, e jej wierzytelnoci wobec Banku wynikajce z umów na
serwisowanie systemu, zakup waciwego oprogramowania zoonego z rónych moduów zawartych
pomidzy Antegra a Bankiem stanowi zabezpieczenie wierzytelnoci Banku wobec spaty kwoty
gównej, odsetek i innych kosztów wynikajcych z wymienionych umów. Bank ma prawo do
wypowiedzenia tej umowy, jeeli Antegra (i) nie spaci udzielonego kredytu, odsetek i innych patnoci
w sposób okrelony w umowie; (ii) wykorzysta kredyt dla innych celów ni zostao to uzgodnione; (iii)
nie wypeni któregokolwiek zobowizania wynikajcego z tej i innych umów zawartych z Bankiem lub
takich, które zostan z bankiem zawarte, z wyczeniem umów na dostaw i serwisowanie
oprogramowania; (iv) jeeli kredyt zosta przyznany Antegra na podstawie nieprawidowych danych
majcych istotne znaczenie dla udzielenia kredytu; (v) jeeli wystpi okolicznoci, które mog mie
negatywny wpyw na zdolno Antegry do wypenienia swoich zobowiza w terminie, lub w ocenie
Banku takie okolicznoci zaistniej. Sd Gospodarczy w Belgradzie jest sdem waciwym do
rozstrzygania sporów wynikajcych z tej umowy, jeeli strony nie rozstrzygn sporu polubownie.
Umowy podlegaj prawu serbskiemu. Na dzie 27 listopada 2008 r. zalega kwota wynikajca z
umowy wynosi 525,274.18 EUR (bez odsetek) (cakowita kwota wraz z odsetkami wynosi 818,759.38
EUR).
Umowa udzielenia linii kredytowej nr 171/2006 zawarta 19 lipca 2006 r. pomidzy Net
Consulting i Bancpost SA
W dniu 19 lipca 2006 r. spóka Net Consulting, jako kredytobiorca, i Bancpost SA, jako kredytodawca,
zaway umow kredytu odnawialnego nr 171/2006, nastpnie zmienian i zrealizowan. Przedmiotem
umowy byo udzielenie przez Bancpost SA linii kredytowej w kwocie 2.000.000 EUR. Wypat z kredytu
mona dokonywa w lejach rumuskich (RON), euro lub dolarach amerykaskich. rodki z kredytu
maj zosta wykorzystane na (i) finansowanie potrzeb wynikajcych z kapitau obrotowego; (ii) spat
poyczek udzielonych przez OTP Bank; (iii) wystawienie gwarancji bankowych. Wysoko odsetek
zaley od waluty, w której dokonywane s wypaty. Zgodnie z warunkami kredytu, kwota gówna ma
zosta spacona cakowicie w terminie 12 miesicy od daty podpisania umowy. Wstpna data spaty,
tj., 18 lipca 2007 r. zostaa zmieniona stosownym aneksem, w zwizku z czym w chwili obecnej termin
spaty kwoty kredytu przypada na 27 sierpnia 2008 r. Spóka Net Consulting prowadzi w chwili obecnej
negocjacje z Bancpost SA majce doprowadzi do przeduenia okresu spaty poyczki o kolejne 12
miesicy. Równoczenie, do czasu wynegocjowania ww. terminu spaty, spólka Net Consulting i
Bancpost S.A. podpisuj kadorazowo aneksy przeduajce okres spaty poyczki i obowizywania
umowy o nastpujce po sobie okresy tygodniowe. Poyczkodawca ma prawo zawieszenia lub
cofnicia Net Consulting prawa do dokonywania wypat z linii kredytowej w nastpujcych
przypadkach: (a) Net Consulting nie spaca kredytu, odsetek i innych kosztów zwizanych z kredytem;
(ii) Net Consulting wykorzystuje kwot poyczki dla innych celów ni te, które zostay okrelone w
dacie podpisania; (iii) spóka Net Consulting jest niewypacalna, lub podlega reorganizacji lub toczy si
wobec niej postpowanie upadociowe; (iv) penomocnictwa udzielone przez Net Consulting zostay
zawieszone lub odwoane; (v) Net Consulting nie przestrzega innych warunków umowy. W celu
zabezpieczenia spaty kredytu, spóka Net Consulting ustanowia nastpujce zabezpieczenia: (a)
zastaw na rodkach zgromadzonych na szeciu rachunkach bankowych otwartych przez Net
Consulting w Bancpost zgodnie z umow zastawu nr 871/2006; (b) cesja praw do wierzytelnoci
wynikajcych z umów licencyjnych na oprogramowanie zawartych przez Net Consulting, jako podmiot
udzielajcy licencji, z klientami, bdcymi licencjobiorcami, zgodnie z umow nr 872/19.07.2006; (c)
zastaw na towarach znajdujcych si w magazynie znajdujcym si w Bukareszcie, przy ul. Barbu
Vacarescu nr 162 , druga dzielnica, zgodnie z umow zastawu nr 873/19.07.2006; (d) cesja praw do
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wierzytelnoci wynikajca z umów zawartych przez Net Consulting jako sprzedajcego z niektórymi
klientami. Umowa podlega przepisom prawa rumuskiego. Wszelkie spory wynikajce lub zwizane z
umow rozstrzyga waciwy sd w Rumunii. Ogólna kwota wykorzystana z linii kredytowej do dnia 27
listopada 2008 r. wynosi 1.180.430 EUR.
Umowa udzielenia linii kredytowej nr 420/2007 podpisana 18 padziernika 2007 r. pomidzy Net
Consulting i Bancpost SA
W dniu 18 pa dziernika 2007 r. spóka Net Consulting, jako kredytobiorca, i Bancpost SA, jako
kredytodawca, zawary umow linii kredytu odnawialnego nr 420/2007. Przedmiotem umowy byo
udzielenie przez Bancpost SA linii kredytowej w wysokoci 9.000.000 EUR. Wypat mona dokonywa
w lejach rumuskich (RON), euro lub dolarach amerykaskich. rodki z kredytu maj zosta
wykorzystane na (i) finansowanie potrzeb wynikajcych z kapitau obrotowego; (ii) udzielanie
gwarancji bankowych na rzecz osób trzecich w tym na rzecz EFG Private Bank (Luksemburg) SA w
celu zabezpieczenia potencjalnych poyczek udzielonych przez ten bank. Wysoko odsetek zaley
od waluty, w której dokonywane s wypaty. Zgodnie z warunkami kredytu, kwota gówna kredytu ma
zosta spacona cakowicie w terminie 12 miesicy od daty podpisania umowy, tj. do 17 pa dziernika
2008 r. Spóka Net Consulting prowadzi w chwili obecnej negocjacje z Bancpost SA majce
doprowadzi do przeduenia okresu spaty poyczki o kolejne 12 miesicy. Równoczenie, do czasu
wynegocjowania ww. terminu spaty, spólka Net Consulting i Bancpost S.A. podpisuj kadorazowo
aneksy przeduajce okres spaty poyczki i obowizywania umowy o nastpujce po sobie okresy
tygodniowe. Poyczkodawca ma prawo zawieszenia lub cofnicia Net Consulting prawa do
dokonywania wypat z linii kredytowej w nastpujcych przypadkach: (i) Net Consulting nie spaca
kredytu, odsetek i innych kosztów zwizanych z kredytem; (ii) Net Consulting wykorzystuje kwot
poyczki dla innych celów ni te, które zostay okrelone w dacie podpisania; (iii) spóka Net
Consulting jest niewypacalna, lub podlega reorganizacji lub toczy si wobec nie postpowanie
upadociowe; (iv) penomocnictwa udzielone przez Net Consulting zostay zawieszone lub odwoane;
(v) Net Consulting nie przestrzega innych warunków umowy. W celu zabezpieczenia spaty kredytu,
spóka Net Consulting ustanowia nastpujce zabezpieczenia: (a) weksel in blanco wystawiony przez
Net Consulting na rzecz Bancpost (b) cesja praw do wierzytelnoci wynikajcych z umów zawartych
przez Net Consulting jako sprzedawc z okrelonymi klientami (c) zastaw na rodkach
zgromadzonych na szeciu rachunkach bankowych otwartych w Bancpost zgodnie z wyej
wymienion umow nr 871/2006. Na mocy umowy przyznania linii kredytowej, Net Consulting nie
moe podejmowa adnych dziaa ani czynnoci (tj. zbycia, ustanowienia jakichkolwiek
zabezpiecze) w odniesieniu do aktywów stanowicych zabezpieczenie spaty kredytu. Umowa
podlega przepisom prawa rumuskiego. Wszelkie spory wynikajce lub zwizane z umow rozstrzyga
waciwy sd w Rumunii. Na dzie zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego adne rodki z linii
kredytowej nie zostay wypacone.
Umowa udzielenia linii kredytowej (aneks) nr 031 zawarta 18 stycznia 2008 r. pomidzy Net
Consulting i Alpha Bank SA
W dniu 18 stycznia 2008 r. Net Consulting, jako kredytobiorca, i Alpha Bank SA, jako kredytodawca,
zawary umow (aneks) nr 031/5/1/2005 do umowy kredytowej nr 031/2005. Przedmiotem umowy
udzielenia linii kredytowej nr 31/2005 jest okrelenie ogólnych warunków dotyczcych relacji
finansowych pomidzy bankiem i Net Consulting, przy czym dla kadej linii kredytowej zostanie
podpisana odrbna umowa w celu okrelenia szczególnych warunków dotyczcych takich linii
kredytowych. Przedmiotem wskazanego aneksu jest przyznanie przez Alpha Bank SA linii kredytowej
w wysokoci 1.000.000 EUR. Wypat z kredytu mona dokonywa w lejach rumuskich (RON), euro
lub dolarach amerykaskich. rodki z kredytu maj zosta wykorzystane na (i) finansowanie potrzeb
wynikajcych z kapitau obrotowego i wystawianie gwarancji bankowych; (ii) wystawianie gwarancji
dobrego wykonania i gwarancji przy udziale w przetargach. Wysoko odsetek zaley od waluty, w
której dokonywane s wypaty. Okres korzystania z linii kredytowej zosta przeduony z 19 maja 2008
r. do 19 czerwca 2008 r. Kredytodawca ma prawo zawieszenia lub cofnicia Net Consulting prawa do
dokonywania wypat z linii kredytowej w nastpujcych przypadkach: (i) Net Consulting nie spaca
kredytu, odsetek i innych kosztów zwizanych z kredytem; (ii) Net Consulting wykorzystuje kwot
kredytu dla innych celów ni te, które zostay okrelone w dacie podpisania; (iii) spóka Net Consulting
jest niewypacalna, lub podlega reorganizacji lub toczy si wobec niej postpowanie upadociowe; (iv)
dziaalno Net Consulting lub jej cz zostaa zawieszona lub spóka przestaa ja prowadzi;(v)
nastpi zmiana kontroli w odniesieniu do Net Consulting; (vi) Net Consulting nie przestrzega innych
warunków umowy. W celu zabezpieczenia spaty kredytu, spóka Net Consulting ustanowia
nastpujce zabezpieczenia: (a) weksel in blanco; (b) cesja praw do wierzytelnoci wynikajcych z
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umowy nr SNT 070628/MS-NETC zawartej pomidzy Net Consulting i S & T Romania SRL; (c) zastaw
na rodkach na rachunku bankowym nr 352898 otwartym przez Net Consulting w Alpha Bank. Na
dzie zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego spóka Net Consulting wykorzystaa cznie kwot
195.937,58 EUR z tej linii kredytowej na udzielenie gwarancji.
Z wyczeniem powyszych umów, spóki z Grupy Asseco SEE nie s stron jakiejkolwiek istotnej
umowy kredytowej, umowy poyczki czy gwarancji.

Ochrona rodowiska
Asseco South Eastern Europe
Zarejestrowany przedmiot dziaalnoci Asseco SEE nie obejmuje adnych kwestii zwizanych z
ochron rodowiska, które mog mie wpyw na wykorzystanie rodków trwaych.
Pexim d.o.o.
Zarejestrowany przedmiot dziaalnoci spóki Pexim nie obejmuje adnych kwestii zwizanych z
ochron rodowiska, które mog mie wpyw na wykorzystanie rodków trwaych.
Niezalenie od powyszego, zgodnie z przepisami serbskiego prawa, producent lub dystrybutor ma
obowizek uwzgldni w deklaracji zgodnoci surowców, póproduktów i wyrobów, ostrzeenie
dotyczce zanieczyszcze rodowiska naturalnego lub szkód dla zdrowia, które mog zosta
spowodowane wyrobem lub jego opakowaniem. Takie ostrzeenie musi zawiera instrukcj
uytkowania lub obsugi wyrobu, jego skad lub numer serii w procesie produkcji, zasady korzystania i
utylizacji, przy czym powysze musi by zgodne z obowizujcymi normami i przepisami dotyczcymi
obsugi.
Antegra d.o.o.
Zarejestrowany przedmiot dziaalnoci spóki Antegra nie obejmuje adnych kwestii zwizanych z
ochron rodowiska, które mog mie wpyw na wykorzystanie rodków trwaych.
Niezalenie od powyszego, zgodnie z przepisami serbskiego prawa, producent lub dystrybutor ma
obowizek uwzgldni w deklaracji zgodnoci surowców, póproduktów i wyrobów, ostrzeenie
dotyczce zanieczyszcze rodowiska naturalnego lub szkód dla zdrowia, które mog zosta
spowodowane wyrobem lub jego opakowaniem. Takie ostrzeenie musi zawiera instrukcj
uytkowania lub obsugi wyrobu, jego skad lub numer serii w procesie produkcji, zasady korzystania i
utylizacji, przy czym powysze musi by zgodne z obowizujcymi normami i przepisami dotyczcymi
obsugi.
Arbor Informatika d.o.o.
Zarejestrowany przedmiot dziaalnoci spóki Arbor-Informatika d.o.o. nie obejmuje adnych rodzajów
dziaalnoci ani rzeczowego majtku trwaego, które wedug prawa chorwackiego mogyby zosta
uznane za wywierajce znaczcy wpyw na rodowisko.
Logos d.o.o.
Zarejestrowany przedmiot dziaalnoci spóki Logos d.o.o. nie obejmuje adnych rodzajów dziaalnoci
ani rzeczowego majtku trwaego, które wedug prawa chorwackiego mogyby zosta uznane za
wywierajce znaczcy wpyw na rodowisko.
Pexim Cardinfo d.o.o.
Zarejestrowany przedmiot dziaalnoci spóki Pexim Cardinfo nie obejmuje adnych kwestii
zwizanych z ochron rodowiska, które mog mie wpyw na wykorzystanie rodków trwaych.
Niezalenie od powyszego, zgodnie z przepisami serbskiego prawa, producent lub dystrybutor ma
obowizek uwzgldni w deklaracji zgodnoci surowców, póproduktów i wyrobów, ostrzeenie
dotyczce zanieczyszcze rodowiska naturalnego lub szkód dla zdrowia, które mog zosta
spowodowane wyrobem lub jego opakowaniem. Takie ostrzeenie musi zawiera instrukcj
uytkowania lub obsugi wyrobu, jego skad lub numer serii w procesie produkcji, zasady korzystania i
utylizacji, przy czym powysze musi by zgodne z obowizujcymi normami i przepisami dotyczcymi
obsugi.
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FIBa Software S.r.l.
Zarejestrowany przedmiot dziaalnoci spóki FIBa Software nie obejmuje adnych kwestii zwizanych
z ochron rodowiska, które mog mie wpyw na wykorzystanie rodków trwaych.
Net Consulting S.r.l.
Zarejestrowany przedmiot dziaalnoci spóki Net Consulting nie obejmuje adnych kwestii zwizanych
z ochron rodowiska, które mog mie wpyw na wykorzystanie rodków trwaych.
W zwizku z tym, i dziaalno Net Consulting polega na handlu sprztem elektrycznym i
elektronicznym, Net Consulting jest zobowizana, na mocy Decyzji Rzdu nr 448 z 19 maja 2005 r.
dotyczcej utylizacji sprztu elektrycznego i elektronicznego, transponujcej tre dyrektywy
2002/96/WE w sprawie zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) do odbioru,
odzysku czy utylizacji sprztu elektrycznego i elektronicznego czy to: (i) indywidualnie, z
wykorzystaniem wasnych zasobów, lub (ii) w drodze przeniesienia takiego zobowizania na
podstawie umowy na osob prawn upowanion przez ministerstwo ochrony rodowiska i
gospodarki wodnej. W zwizku z tym, w dniu 23 kwietnia 2007 r. spóka Net Consulting zawara
umow z ECO TIC, podmiotem zajmujcym si utylizacj sprztu elektrycznego i elektronicznego w
IT& C a take utylizacj znacznych iloci uywanego sprztu elektronicznego. Przedmiotem umowy
jest cesja odpowiedzialnoci dokonana przez Net Consulting w kwestii zorganizowania odbioru,
odzysku czy recyclingu sprztu elektrycznego i elektronicznego.

Znaczce aktywa
Asseco South Eastern Europe
Oprócz nieruchomoci spóki Pexim oraz Antegra opisanych poniej, spóki z Grupy Asseco SEE nie
posiadaj nieruchomoci jako rodki trwae ani nie korzystaj z innych istotnych nieruchomoci.
Spóka Pexim wykorzystuje w swojej dziaalnoci nieruchomo o cznej powierzchni 3.266 m2,
zlokalizowan w Belgradzie (Serbia), przy Milutina Milankovica 19g, Belgrad, która wykorzystywana
jest jako punkt obsugi klientów call center. Wskazana nieruchomo wynajmowana jest od spóki
MHM d.o.o., a okres najmu wygasa 1 listopada 2011 r.
Antegra jest wacicielem lokalu biurowego w Belgradzie, Vojvode Mišia 37 o cakowitej powierzchni
665 m2. Zgodnie z wycigiem z rejestru nieruchomoci, przedmiotowa nieruchomo bdca w
posiadaniu Antegra jest obciona dwoma hipotekami o cznej wartoci 1.290.000 EUR w
nastpujcy sposób: (i) pierwsza hipoteka ustanowiona na rzecz Raiffeisen Bank w wysokoci
590.000 EUR na zabezpieczenie kredytu, oraz (ii) druga hipoteka ustanowiona na rzecz Volksbank na
czn kwot 700.000 jako zabezpieczenie kredytów. Kredyt udzielony przez Raiffeisen Bank zosta
spacony, jednak hipoteka ustanowiona na rzecz Raiffeisen Bank nie zostaa usunita ze stosownego
rejestru.
Pexim Cardinfo korzysta dla celów prowadzenia dziaalnoci z mieszkania w Belgradzie (147 m2) oraz
jednego lokalu biurowego w Nis (44 m2). Przedmiotowa nieruchomo jest wynajmowana na czas
nieokrelony za miesiczny czynsz w wysokoci 2.225 EUR cznie.
Ze wzgldu na przedmiot dziaalnoci spóek z Grupy Asseco SEE, spóki te nie posiadaj znaczcych
aktywów trwaych.
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PRZEGL D SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ
Zewntrzne czynniki istotne dla rozwoju Grupy
x

Rozwój gospodarczy w regionie Europy rodkowo-Wschodniej

x

Rozwój rynku IT w regionie Europy rodkowo-Wschodniej

x

Konsolidacja i rozwój sektora bankowego w regionie Europy rodkowo-Wschodniej

x

Dostp do funduszy unijnych w Rumunii i Bugarii

x

Proces informatyzacji administracji publicznej, w celu dostosowania jakoci oraz funkcjonalnoci
wiadczonych usug do wymogów Unii Europejskiej

Wewntrzne czynniki istotne dla rozwoju Grupy
x

Stabilna i dowiadczona kadra menederska

x

Uzyskanie certyfikatów od czoowych globalnych dostawców technologii IT pozwalajcych na
korzystanie z najnowszych dostpnych technologii, na korzystnych warunkach handlowych

x

Bogate dowiadczenie w kompleksowych projektach informatycznych angaujcych rónorodne
usugi na szerokim obszarze geograficznym

x

Skuteczne dziaania zespou sprzedaowego i marketingowego. Niska rotacja w zespole
sprzeday i marketingu pozwolia utrzyma wska nik zatrzymania kluczowych klientów na
wysokim poziomie

x

Rozpoznawalno naszych marek pomagaa naszym Spókom Zalenym w pozyskiwaniu
istotnych kontraktów

x

Specjalistyczna wiedza techniczna i biznesowa pozwolia spókom z naszej Grupy na pozyskanie
nowych kontraktów w bankowoci, telekomunikacji i administracji publicznej

x

Inwestowanie w wiedz pracowników zaowocowao wysok jakoci wiadczonych usug i
zaufaniem klientów. Naszym kluczowym pracownikom zapewniamy konkurencyjne warunki
rozwoju, atrakcyjne wynagrodzenie oraz bardzo dobre warunki pracy.
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Analiza finansowa, przychodowo-kosztowa oraz wskanikowa
Niniejszy rozdzia naley czyta w poczeniu ze Sprawozdaniami Finansowymi Spóki oraz Spóek
Zalenych, dodatkowymi informacjami i objanieniami, jak równie z innymi informacjami finansowymi
przedstawionymi w innych czciach Dokumentu Rejestracyjnego.
NET CONSULTING
Ponisze omówienie i analiza sytuacji operacyjnej i finansowej spóki Net Consulting zostay
przygotowane w oparciu o zbadane, historyczne sprawozdania finansowe za lata zakoczone 31
grudnia 2007 i 31 grudnia 2006 jak równie w oparciu o skonsolidowane, póroczne informacje
finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Sprowadzania finansowe za rok zakoczony
31 grudnia 2006 oraz 31 grudnia 2007 r. zostay zbadane przez BDO Conti Audit SRL, z siedzib w
Rumunii, Calea Serban Voda, et. 2, 90-92, niezalenych biegych rewidentów, zgodnie z normami
wykonywania zawodu biegego rewidenta obowizujcych w Rumunii i przepisami rumuskiej ustawy
o rachunkowoci.
Podstawowa dziaalno Net Consulting
Spóka prowadzi dziaalno gównie w zakresie integracji systemowej. Zajmuje si sprzeda sprztu
komputerowego, oprogramowania oraz doradztwem i usugami w zakresie technologii informatycznej.
Spóka koncentruje si na krytycznych systemach biznesowych.
W okresie objtym analiz spóka nie wprowadzaa na rynek istotnych nowych produktów i usug oraz
nie publikowaa informacji na temat opracowania nowych produktów lub usug. Spóka natomiast
wielokrotnie wprowadzaa ulepszenia do istniejcych produktów i usug.
Przychody ze sprzeday
6 miesicy
zako czone
30.06.2008

6 miesicy
zako czone
30.06.2007

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Przychody ze sprzeday

20.325

12.171

32.529

25.325

28.023

Przychody ze sprzeday
towarów

18.960

10.894

28.726

22.731

26.168

Przychody ze sprzeday
usug

1.365

1.277

3.803

2.594

1.855

W latach objtych historycznymi sprawozdaniami finansowymi spóka zwikszya przychody o 16%.
Spadek przychodów w roku 2006 w porównaniu z rokiem 2005 wynika z wyjtkowo wysokich
przychodów w roku 2005. Wyniki roku 2005 zwizane byy z rozpoczciem wspópracy z
Bancpost/EFG, który jako nowy klient kupi nowoczesne serwery o wartoci sigajcej okoo 7 mln
EUR. W 2006 roku zamówienia Bankpost byy mniejsze. W 2007 roku wzrost przychodów o 28%
wynika ze skutecznej kampanii sprzedaowej i marketingowej. Udzia adnego z gównych klientów w
roku 2007 nie przekroczy 6% sumy sprzeday.
Spóka systematycznie zwikszaa udzia przychodów ze sprzeday usug w sumie przychodów ze
sprzeday z 7% w 2005 roku do 12% w 2007. Tendencja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynkowymi,
gdy im bardziej rozwinity rynek informatyczny tym mare na odsprzeday sprztu nisze, natomiast
rentowno usug jest na stabilnym wysokim poziomie.
W okresie 6 miesicy 2008 roku spóka odnotowaa wzrost przychodów w stosunku do analogicznego
okresu 2007 roku, o 67%, co wynikao gównie ze wzrostu sprzeday towarów (74%). Sprzeda usug
w tym okresie wzrosa o 7%.
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Koszty operacyjne
6 miesicy
zako czone
30.06.2008

6 miesicy
zako czone
30.06.2007

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Koszty operacyjne, w tym:

(19.312)

(11.421)

(30.997)

(23.972)

(28.113)

(16.647)

(9.516)

(25.982)

(19.892)

(22.902)

(1.663)

(1.013)

(2.397)

(1.430)

(1.065)

Amortyzacja

(136)

(152)

(309)

(304)

(169)

Pozostae koszty operacyjne

(866)

(1.044)

(2.309)

(2.346)

(3.976)

Koszty zuytych surowców i
materiaów
Wynagrodzenia

Na koszty zuytych surowców i materiaów skadaj si gównie koszty zakupu towarów (99% wartoci
pozycji w caym analizowanym okresie). Odnotowany wzrost tych kosztów w latach 2006 - 2007 i
spadek w latach 2005 – 2006 spowodowany by analogicznymi poziomami sprzeday w tych latach.
Wzrost wynagrodze wynika z poszerzania przez spók skali dziaalnoci. Zatrudnienie w latach
2005-2007 ksztatowao si na poziomie, odpowiednio, 93, 109, 125 pracowników. Wzrost kosztów
utrzymania pracowników wynika z koniecznoci podwyszania wynagrodze specjalistów, z powodu
wysokiego popytu na takich specjalistów zgaszanego przez inne przedsibiorstwa oraz instytucje.
Na pozycj pozostaych kosztów operacyjnych skadaj si m.in. koszty wynajmu, koszty zwizane z
promocj, koszty usug wiadczonych na rzecz osób trzecich, rónice kursowe oraz nalenoci
niecigalne i wtpliwe.
W okresie 6 miesicy 2008 roku spóka odnotowaa wzrost kosztów operacyjnych w stosunku do
analogicznego okresu 2007 roku, na poziomie 69%. Najwikszy przyrost odnotowano na pozycji
kosztach zuytych surowców i materiaów (75%) oraz wynagrodze (64%). Struktura kosztów nie
ulega istotnym zmianom, gówn pozycj kosztow, stanowica w pierwszym póroczu 2008 86%
kosztów operacyjnych by koszt zuytych surowców materiaów, nastpnie wynagrodzenia,
stanowice 9% kosztów operacyjnych.
Pozostae przychody i koszty

Pozostae przychody operacyjne

6 miesicy
zako czone
30.06.2008

6 miesicy
zako czone
30.06.2007

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

92

254

793

789

2.449

W latach 2005 – 2007 oraz w okresie pierwszych 6 miesicy 2007 i 2008 roku, niewielk cze
przychodów spóki, stanowiy pozostae przychody operacyjne, które ksztatoway si odpowiednio na
poziomie 2.449 tys. EUR, 789 tys. EUR, 793 tys. EUR oraz 254 tys, EUR i 92 tys. EUR. Wysoki
poziom przychodów w 2005 roku wynika ze sprzeday aktywów trwaych.
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Koszty finansowe netto
6 miesicy
zako czone
30.06.2008

6 miesicy
zako czone
30.06.2007

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Koszty finansowe netto

(24)

(21)

(35)

3

62

Koszty z tytuu odsetek

(6)

(8)

(19)

(49)

(113)

Przychody z tytuu odsetek

30

29

54

47

52

-

-

-

(1)

(1)

Pozostae koszty finansowe
netto

Koszty finansowe netto utrzymuj si na staym poziomie. Spóka nie posiada istotnego zaduenia
dugoterminowego, nadwyki gotówki lokowane s na lokatach bankowych oraz w innych
bezpiecznych instrumentach finansowych.
Zysk netto za okres
Zysk netto za lata zakoczone 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2005 r.
ksztatowa si na poziomie, odpowiednio, 1.972 tys. EUR, 1.751 tys. EUR oraz 1.683 tys. EUR.
Wzrost spowodowany by wzrostem skali dziaalnoci. W okresie pierwszych 6 miesicy roku 2008
spóka wypracowaa zysk netto w wysokoci 981 tys. EUR.
Aktywa

Aktywa trwae

6 miesicy
zako czone
30.06.2008

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

492

550

540

729

425

488

486

686

59

56

48

37

8

6

6

6

Aktywa obrotowe

10.702

11.048

7.634

10.531

Zapasy

1.399

1.556

1.149

1.401

Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz
pozostae

8.507

5.227

4.619

7.029

38

32

37

11

758

4.233

1.829

2.090

11.194

11.598

8.174

11.260

Rzeczowe aktywa trwae
Wartoci niematerialne i prawne
Pozostae aktywa trwae

Zaliczki
rodki pienine i ich ekwiwalenty
Aktywa ogóem

W omawianym okresie spóka utrzymaa stay poziom aktywów trwaych stanowicy okoo 5%
aktywów razem. Rodzaj dziaalnoci nie wymaga posiadania przez spók istotnych zasobów
kapitaowych gdy opiera si ona o odsprzeda towarów innych firm oraz na wiadczeniu usug.
Wysoki udzia aktywów obrotowych wynika z koniecznoci posiadania przez spók wysokiego
poziomu zapasów oraz z udzielanego kredytu kupieckiego. Nalenoci z tytuu dostaw i usug
stanowiy w latach 2005-2007 odpowiednio 99%, 98% i 99% wszystkich nalenoci
krótkoterminowych.
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Kapita wasny i zobowizania
6 miesicy
zako czone
30.06.2008

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

3.168

3.666

3.772

3.283

63

62

50

94

Zobowizania dugoterminowe

53

52

44

92

Podatek odroczony

10

10

6

2

7.963

7.870

4.352

7.883

7.906

7.510

4.197

4.394

57

324

94

3.488

-

36

61

1

11.194

11.598

8.174

11.260

Kapita wasny
Zobowizania dugoterminowe

Zobowizania krótkoterminowe
Zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz
pozostae zobowizania
Krótkoterminowe kredyty i poyczki
Rezerwy
Kapita wasny i zobowizania ogóem

Kapita wasny przez cay okres objty historycznymi sprawozdaniami finansowymi by na stabilnym
poziomie i stanowi w latach 2005 – 2007 odpowiednio 29%, 46% i 32% pasywów razem. 30 czerwca 2008
udzia kapitau ksztatowa si na poziomie 28% z czego 2.675 tys. EUR, czyli 84% kapitau wasnego
stanowiy zyski zatrzymane.
Na pozycj dugoterminowych zobowiza finansowych skadaj si jedynie zobowizania z tytuu leasingu
finansowego.
Na saldo zobowiza krótkoterminowych skadaj si gównie zobowizania z tytuu dostaw i usug, które
wynosiy w latach 2005 – 2007 odpowiednio: 3.480 tys. EUR, 2.741 tys. EUR i 4.669 tys. EUR. Zmiana
stanu tych zobowiza wynikaa z normalnego toku prowadzenia dziaalnoci. Zobowizania pozostae to
gównie otrzymane zaliczki od klientów oraz inne zobowizania wobec budetu pastwa.
Na dzie 31 grudnia 2007 r. spóka posiadaa kredyt na rachunku biecym w wysokoci 262 tys. EUR.
Zobowizanie to byo czci otwartej linii kredytowej w Bancpost S.A., której data wymagalnoci upyna
27 lipca 2008 r. Na dzie 20 czerwca 2008 r. spóka nie posiadaa ju kredytu na tej linii kredytowej.

Wskaniki pynnoci
Ponisza tabela zawiera analiz pynnoci spóki na podstawie trzech wska ników odniesionych do
okresów objtych przegldem.

Wska nik pynnoci I

(1)

Wska nik pynnoci II

(2)

Wska nik pynnoci III

(3)

6 miesicy
zako czone
30.06.2008

Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005

1,3

1,4

1,8

1,3

1,2

1,2

1,5

1,2

0,1

0,5

0,4

0,3

(1) Wska nik pynnoci I wyraa zdolno spóki do spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc aktywów obrotowych.
Jest obliczany jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiza krótkoterminowych na koniec danego okresu.
(2) Wska nik pynnoci II wyraa zdolno spóki do spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc aktywów obrotowych
pomniejszonych o zapasy. Jest obliczany jako stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiza
krótkoterminowych na koniec danego okresu.
(3) Wska nik pynnoci III wyraa zdolno spóki spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc rodków pieninych i
innych aktywów pieninych. Jest obliczany jako stosunek rodków pieninych i innych aktywów pieninych do
zobowiza krótkoterminowych na koniec danego okresu.
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Obnienie wska ników pynnoci w roku 2007 wynikao z wysokiego stanu zobowiza z tytuu dostaw
i usug w tym okresie. Wyszy stan zobowiza wynika z wykorzystywania przez spók kredytu
kupieckiego. Nieznaczny wzrost w przypadku wska nika pynnoci III spowodowany by wyszym
stanem rodków pieninych i innych aktywów pieninych. Na dzie 30 czerwca 2008 r. spóka
posiadaa wska niki pynnoci I oraz II wysze ni 1, co wskazuje na pynno finansow spóki.
Zmiana struktury aktywów obrotowych - wzrost nalenoci oraz spadek rodków pieninych
spowodowa istotny spadek poziomu wska nika pynnoci III. Zmiana ta wynikaa z normalnej
dziaalnoci biznesowej.
Wzrost poziomu wszystkich wska ników w latach 2005-2006 ma ródo w spacie w roku 2006 kredytu
krótkoterminowego w wysokoci 3.340 tys. PLN, co wpyno na istotne zmniejszenie zobowiza
krótkoterminowych
Rachunek przepywów pieninych
Ponisza tabela prezentuje gówne pozycje rachunku przepywów pieninych za lata zakoczone 31
grudnia 2005, 2006 i 2007 r. oraz za okresy póroczne zakoczone 30 czerwca 2008 oraz 30 czerwca
2007 r.
6 miesicy
zako czone
30.06.2008
(tys. EUR)

6 miesicy
zako czone
30.06.2007
(tys. EUR)

Rok
zako czony
31.12.2007
(tys. EUR)

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Przepywy pienine netto z dziaalnoci
operacyjnej

(2.417)

1.114

4.009

4.598

(2.219)

Przepywy pienine netto z dziaalnoci
inwestycyjnej

17

(10)

23

250

1.968

Przepywy pienine netto z dziaalnoci
finansowej

(1.072)

(1.612)

(1.628)

(5.109)

1.359

W latach 2006-2007 oraz w pierwszym póroczu 2007 roku przepywy z dziaalnoci operacyjnej byy
dodatnie, co wynikao z rentownoci dziaalnoci spóki. Ujemny przepyw w roku 2005 by
spowodowany istotnym wzrostem nalenoci krótkoterminowych.
W latach 2005-2007 przepywy z dziaalnoci inwestycyjnej byy dodatnie, co wynikao z niskiego
poziomu inwestycji w aktywa trwae oraz sprzeday czci aktywów. W roku 2005 spóka sprzedaa
grunt za 2.377 tys. EUR.
W latach 2006-2007 przepywy z dziaalnoci finansowej byy ujemne. W 2007 roku wynikao to
gównie z wypaty dywidendy w wysokoci 1.764 tys. EUR. W 2006 r. gotówka zostaa zuyta na
wypat dywidendy w wysokoci 1.584 tys. EUR oraz ze spaty kredytu krótkoterminowego w
wysokoci 3.340 tys. EUR. Dodatni wynik przepywów pieninych w 2005 r. by powizany z
zacigniciem kredytu w wysokoci 3.340 tys. EUR, spaconego nastpnie w 2006 r. Wysoko
dywidendy wypaconej w 2005 roku wyniosa 1.290 tys. EUR.

92

Analiza rentownoci
Rok
zako czony
31.12.2008

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Przychody ze sprzeday

20.325

12.171

32.529

25.325

28.023

Stopa wzrostu

67,0%

nd

28,4%

(9,6%)

nd

(19.312)

(11.421)

(30.997)

(23.972)

(28.113)

69,1%

nd

29,3%

(14,7%)

nd

Zysk (strata) z dziaalnoci operacyjnej

1.105

1.004

2.325

2.141

2.360

Rentowno na dziaalnoci operacyjnej

5,4%

8,2%

7,1%

8,5%

8,4%

Zysk (strata) brutto

1.131

2.360

2.360

2.139

2.303

Rentowno zysku brutto

5,6%

19,4%

7,3%

8,4%

8,2%

981

1.972

1.972

1.751

1.683

4,8%

16,2%

6,1%

6,9%

6,0%

Stopa zwrotu z kapitaów wasnych

nd

nd

53,8%

46,4%

51,3%

Stopa zwrotu z aktywów

nd

nd

17,0%

21,4%

14,9%

Koszty dziaalnoci operacyjnej
Stopa wzrostu

Zysk (strata) netto
Rentowno sprzeday netto

Powyej przedstawione wska niki zostay policzone w oparciu o poniej prezentowane formuy:
– Rentowno na dziaalnoci operacyjnej: zysk (strata) z dziaalnoci operacyjnej/przychody ze sprzeday;
– Rentowno zysku brutto: zysk brutto na sprzeday/przychody ze sprzeday;
– Rentowno sprzeday netto: zysk (strata) netto/przychody ze sprzeday;
– Stopa zwrotu z kapitaów wasnych: zysk (strata) netto przypadajcy Akcjonariuszom/kapitay wasne
– Stopa zwrotu z aktywów: zysk (strata) netto/suma bilansowa

Nakady inwestycyjne
Ponisza tabela zawiera podsumowanie nakadów inwestycyjnych spóki w historycznych okresach
rocznych.
Rok zako czony
31.12.2007

Wartoci niematerialne i prawne
rodki trwae
Nakady inwestycyjne ogóem

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

45

36

0

323

297

533

368

333

533

Dziaalno spóki nie jest kapitaochonna. Nakady s przeznaczone gównie na odtworzenie
zamortyzowanych zasobów.
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Finansowanie nakadów inwestycyjnych

Wartoci niematerialne i prawne
rodki wasne
Zaduenie finansowe
rodki trwae
rodki wasne
Zaduenie finansowe

Nakady inwestycyjne ogóem

Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

45

36

0

45

36

0

0

0

0

323

297

533

187

113

218

136

184

315

368

333

533

Spóka finansuje wszystkie nakady inwestycyjne rodkami wasnymi oraz poprzez leasing finansowy.
W omawianym okresie, spóka nie nabywaa adnych znaczcych udziaów w innych spókach.
W badanym okresie w spóce nie wystpiy adne zdarzenia nadzwyczajne istotnie wpywajce na jej
wyniki finansowe.
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ARBOR INFORMATIKA
Ponisze omówienie i analiza sytuacji operacyjnej i finansowej spóki Arbor Informatika zostaa
przygotowana w oparciu o zbadane, historyczne sprawozdania finansowe za lata zakoczone 31
grudnia 2007, 2006 r. oraz o informacje finansowe za okres 6 miesicy zakoczony 30 czerwca 2008.
Sprowadzania finansowe za rok zakoczony 31 grudnia 2006 oraz 31 grudnia 2007 r. zostay zbadane
przez Nexia Revizija d.o.o., z siedzib w Zagrzebiu, Koranska 16, niezalenych biegych rewidentów,
zgodnie z normami wykonywania zawodu biegego rewidenta obowizujcych w Chorwacji i
przepisami chorwackiej ustawy o rachunkowoci.
W okresie objtym analiz spóka nie wprowadzaa na rynek istotnych nowych produktów i usug oraz
nie publikowaa informacji na temat opracowania nowych produktów lub usug. Spóka natomiast
wielokrotnie wprowadzaa ulepszenia do istniejcych produktów i usug.
Przychody ze sprzeday
6 miesicy
zako czonych
30.06.2008

6 miesicy
zako czonych
30.06.2007

Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

Przychody ze
sprzeday

20.965

20.304

42.515

39.227

42.528

Sprzeda
produktów i usug

20.072

19.226

40.349

37.063

39.705

884

1.078

2.166

2.164

2.823

Sprzeda towarów

W omawianym okresie, wikszo przychodów ze sprzeday spóki zwizana bya z umowami z HTHrvatske telekomunikacije d.d. (kontrolowan przez Deutsche Telekom AG). W 2007 roku sprzeda ta
stanowia 74% przychodów, w 2006 roku 71%, a w 2005 78%. Przez cay okres objty historycznymi
informacjami finansowymi poziom przychodów utrzymywa si na stabilnym poziomie.
Koszty operacyjne
6 miesicy
zako czonych
30.06.2008

6 miesicy
zako czonych
30.06.2007

(tys. HRK)

(tys. HRK)

Rok
zako czony
31.12.2007
(tys. HRK)

Rok
zako czony
31.12.2006
(tys. HRK)

Rok
zako czony
31.12.2005
(tys. HRK)

Koszty operacyjne
wedug rodzajów. w
tym:

(12.620)

(7.210)

(15.439)

(16.015)

(19.939)

Koszt materiaów i
energii

(770)

(317)

(734)

(593)

(1.319)

Koszt sprzedanych
towarów

(2.064)

(1.099)

(2.248)

(2.276)

(2.753)

Koszt usug

(5.367)

(3.488)

(7.209)

(8.714)

(12.031)

Koszty pracownicze

(3.541)

(1.654)

(3.795)

(2.653)

(2.274)

(57)

(127)

(249)

(832)

(872)

(697)

(440)

(1.204)

(947)

(690)

Amortyzacja
Pozostae koszty
operacyjne

Systematyczny spadek, w omawianych okresach rocznych, wartoci kosztów operacyjnych wiadczy
o zwikszonej efektywnoci dziaania spóki. Najwikszy udzia w kosztach operacyjnych w latach
2005 - 2007 stanowiy koszty usug, odpowiednio 60%, 54%, 47%, koszty sprzedanych towarów i
materiaów, odpowiednio 14%, 14%, 15% oraz koszty pracownicze, odpowiednio 11%, 17%, 25%.
Wzrost kosztów w pierwszym póroczu 2008 roku w stosunku do pierwszego pórocza 2007 roku
wyniós 75%. Na wzrost najwikszy wpyw miay koszty pracownicze (wzrost o 114%) oraz koszty
materiaów i energii (wzrost o 143%).
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Na pozycj kosztów usug skadaj si w gównej mierze usugi podwykonawców (okoo 90% kosztów
usug). Spadek kosztów usug wynika ze zmniejszenia zaangaowania usug podwykonawców, w
zwizku z wykonywaniem zada wasnymi zasobami.
Pozostae przychody i koszty
Pozostae przychody operacyjne za okres zakoczony 31 grudnia 2005, 31 grudnia 2006 oraz 31
grudnia 2007 wyniosy, odpowiednio 359 tys. HRK, 385 tys. HRK oraz 151 tys. HRK, natomiast za
okresy w okresach pórocznych 2007 i 2008 odpowiednio 85 tys. HRK i 124 tys. HRK.
Zyski netto ze sprzeday aktywów trwaych w 2007 roku wyniosy 849 tys. HRK. Na kwot t zoya
si sprzeda nieruchomoci, z której zysk wyniós 711 tys. HRK oraz sprzeda samochodów. W roku
2006 zysk wyniós 1.102 tys. HRK, i pochodzi gównie ze sprzeday nieruchomoci. W pierwszym
póroczu 2007 spóka nie wykazywaa zysku na sprzeday aktywów trwaych, natomiast w
analogicznym okresie 2008 roku wyniosy one 1 tys. HRK.
Koszty finansowe netto
6 miesicy
zako czonych
30.06.2008

6 miesicy
zako czonych
30.06.2007

Rok
zako czony
31.12.2007

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

Koszty finansowe netto
Przychody z tytuu odsetek
Koszty z tytuu odsetek

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(1)

2

9

124

253

7

10

25

135

220

(1)

-

-

1

5

65

(16)

(16)

(32)

(11)

(8)

Przychody wynikajcy z
rónic kursowych

3

1

Straty wynikajce z rónic
kursowych

-

(1)

W analizowanym okresie spóka korzystaa gównie z finansowania wasnego lub z kredytu
kupieckiego, dlatego koszty finansowania byy na bardzo niskim poziomie. Wolne rodki pienine
lokowane byy w bezpiecznych instrumentach finansowych, przez co spóka uzyskiwaa przychody
finansowe w postaci odsetek.
Zysk netto za okres
Zysk netto za lata zakoczone 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2005 r.
ksztatowa si na poziomie, odpowiednio: 22.493 tys. HRK, 19.868 tys. HRK oraz 18.550 tys. HRK.
Odnotowany wzrost zwizany by ze wzrostem skali dziaalnoci spóki oraz wzrostem rentownoci. W
okresie pierwszych 6 miesicy 2008 roku spóka wypracowaa zysk netto w wysokoci 6.802 tys. HRK,
w porównaniu do 10.558 w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Aktywa

Aktywa trwae
Wartoci niematerialne i prawne
rodki trwae
Pozostae aktywa trwae
Aktywa obrotowe
Zapasy

96

6 miesicy
zako czonych
30.06.2008

Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

148

116

1.035

9.921

38

-

-

6

80

86

992

9.872

30

30

43

43

18.537

27.717

35.544

57

161

145

26.819
129

6 miesicy
zako czonych
30.06.2008
Nalenoci z tytuu dostaw i usug,
w tym:

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005

16.126

16.126

20.699

13.209

-

2

23

10

25

7

24

3.814

-

1.490

13.556

8.210

944

183

140

54

1.383

9.714

916

1.353

2

34

41

40

18.685

27.833

36.579

36.740

Nalenoci od jednostek
powizanych
Aktywa finansowe
Nalenoci z tytuu zaliczek na
poczet dywidendy
Pozostae nalenoci
rodki pienine i ich ekwiwalenty
Rozliczenia midzyokresowe
czynne
Aktywa ogóem

Rok zako czony
31.12.2007

W analizowanym okresie spóka istotnie zmienia struktur aktywów. W roku 2005 aktywa trwae
stanowiy 27% aktywów spóki, podczas gdy w roku 2007 oraz w pierwszym póroczu 2008 udzia
zmala do poziomu poniej 1%. Gówny wpyw na t zmian miaa sprzeda w roku 2006
nieruchomoci (605 tys. EUR) oraz odzi motorowej (82 tys. EUR).
Aktywa obrotowe skadaj si gównie z nalenoci z tytuu dostaw. Wysoki stan nalenoci wynika z
wynegocjowanych przez gównego klienta spóki, Hrvatska telekomunikacija d.d., warunków patnoci.
W latach 2005-2006 istotnym elementem nalenoci byy nalenoci z tytuu zaliczek na poczet
dywidendy. Zgodnie z chorwackim prawem, dywidenda za biecy rok moe by wypacona w postaci
zaliczki w danym roku. Zaliczka ta jest zaksigowana w postaci nalenoci akcjonariuszy wobec firmy,
do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok.
W roku 2007 istotn pozycj s take rodki pienine stanowice 35% aktywów razem. Wzrost tej
pozycji w stosunku do roku 2006 wynika ze spadku nalenoci z tytuu dostaw oraz nalenoci z
tytuu zaliczki na poczet dywidendy.
Na dzie 30 czerwca 2008 nisza w stosunku do 31 grudnia 2007 suma bilansowa wynika z
rozpoznania pórocznego zysku netto.
Kapita wasny i zobowizania
6 miesicy
zako czonych
30.06.2008
(tys. HRK)

Rok zako czony
31.12.2007
(tys. HRK)

Rok zako czony
31.12.2006
(tys. HRK)

Rok zako czony
31.12.2005
(tys. HRK)

Kapita wasny i rezerwy ogóem

7.203

23.556

27.247

26.373

Zobowizania krótkoterminowe

11.482

4.227

9.332

10.367

Zobowizania krótkoterminowe z
tytuu dostaw i usug

2.250

1.962

5.255

5.120

Zobowizania na rzecz Pastwa

355

1.076

3.430

3.217

Zobowizania z tytuu dywidendy

7.826

844

1

1

Pozostae zobowizania

616

395

645

2.029

Rozliczenia midzynarodowe

435

-

1

-

18.685

27.833

36.579

36.740

Kapita wasny i zobowizania
ogóem
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W latach 2005 – 2006, kapita wasny oraz rezerwy utrzymyway si na staym poziomie. Spadek w
roku 2007 wynika z wypaty dywidendy za rok 2006 zarówno z zysku z roku 2006 jak i z wikszoci
zysków zatrzymanych.
Spóka nie posiada zobowiza dugoterminowych. Spadek zobowiza krótkoterminowych wynika ze
spadku zobowiza handlowych oraz zobowiza dla pastwa odpowiednio o 3.293 i 2.354 tys. HRK.
Wskaniki pynnoci
Ponisza tabela zawiera analiz pynnoci spóki na podstawie trzech wska ników odniesionych do
okresów objtych przegldem.
6 miesicy
zako czonych
30.06.2008
Wska nik pynnoci I

(1)

Wska nik pynnoci II

(2)

Wska nik pynnoci III

(3)

Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005

1,6

6,6

3,8

2,6

1,6

6,5

3,8

2,6

0,1

2,3

0,1

0,1

(1)

Wska nik pynnoci I wyraa zdolno spóki do spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc aktywów obrotowych.
Jest obliczany jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiza krótkoterminowych na koniec danego okresu.

(2)

Wska nik pynnoci II wyraa zdolno spóki do spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc aktywów obrotowych
pomniejszonych o zapasy. Jest obliczany jako stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiza
krótkoterminowych na koniec danego okresu.

(3)

Wska nik pynnoci III wyraa zdolno spóki do spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc rodków pieninych i
innych aktywów pieninych. Jest obliczany jako stosunek rodków pieninych i innych aktywów pieninych do
zobowiza krótkoterminowych na koniec danego okresu.

Spóka posiada wysokie wska niki pynnoci I oraz II w caym omawianym okresie. Wynika to gównie
z wysokiego stanu nalenoci, z wyczeniem roku 2007, kiedy spadek nalenoci zosta
zrekompensowany wzrostem rodków pieninych. Taka prawidowo odzwierciedla si w zmianach
wska nika pynnoci III, który by na stosunkowo niskim poziomie w latach 2005 i 2006, oraz znacznie
wzrós w roku 2007.
Nisze wska niki w okresie pórocznym wynikaj jedynie z przede wszystkim ze wzrostu zobowiza z
tytuu dywidendy do poziomu 7.826 tys. HRK na 30 czerwca 2008 r. z 844 tys. HRK na 31 grudnia
2007 r. przy równoczesnym spadku rodków pieninych i ich ekwiwalentów do poziomu 1.383 tys.
HRK na 30 czerwca 2008 r. z 9.714 tys. HRK na 31 grudnia 2007 r..
Rachunek przepywów pieninych
Ponisza tabela prezentuje gówne pozycje rachunku przepywów pieninych za lata zakoczone 31
grudnia 2005, 2006 i 2007 r.

Przepywy pienine netto
z dziaalnoci operacyjnej
Przepywy pienine netto
z dziaalnoci inwestycyjnej
Przepywy pienine netto
z dziaalnoci finansowej

6 miesicy
zako czone
30.06.2008

6 miesicy
zako czone
30.06.2007

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

14.912

26.158

33.459

5.799

4.226

(88)

756

1.506

9.155

(62)

(23.155)

(26.846)

(26.167)

(15.391)

(7.350)

Przez cay analizowany okres spóka osigna dodatnie przepywy z dziaalnoci operacyjnej, co
wynika z rentownoci prowadzonej dziaalnoci. Wzrost o ponad 400% w roku 2007 by spowodowany
spadkiem nalenoci z tytuu dywidendy.
Dodatnie przepywy z dziaalnoci inwestycyjnej w latach 2006 i 2007 wynikay ze sprzeday
nieruchomoci. Spóka zdecydowaa si na ich sprzeda, gdy byy to aktywa pozaoperacyjne.
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Dziaalno w zakresie sektorze usug oraz produkcji oprogramowania nie wymaga wysokich
nakadów kapitaowych, dlatego przepywy s dodatnie.
Gównym negatywnym przepywem z dziaalnoci finansowej jest wypacana dywidenda w latach
2005 – 2007 oaz w okresach pórocznych, w wysokoci 9.750 tys. HRK; 18.994 tys. HRK i 26.184 tys.
HRK, odpowiednio.
Analiza rentownoci

Przychody ze sprzeday
Stopa wzrostu
Koszty dziaalnoci operacyjnej
Stopa wzrostu

6 miesicy
zako czone
30.06.2008

6 miesicy
zako czone
30.06.2007

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

20.965

20.304

42.515

39.227

42.528

3,3%

nd

8,4%

(7,8%)

nd

(12.496)

(7.125)

(15.439)

(16.015)

(19.939)

75,4%

nd

(3,6%)

(19,7%)

nd

Zysk (strata) z dziaalnoci operacyjnej

8.469

13.179

27.227

23.597

22.948

Rentowno na dziaalnoci operacyjnej

40,4%

64,9%

64,0%

60,2%

54,0%

8.469

13.181

28.085

24.823

23.228

40,4%

64,9%

66,1%

63,3%

54,6%

6.802

10.558

22.493

19.868

18.550

32,4%

52,0%

52,9%

50,6%

43,6%

Stopa zwrotu z kapitaów wasnych

nd

nd

95,5%

72,9%

70,3%

Stopa zwrotu z aktywów

nd

nd

80,8%

54,3%

50,5%

Zysk (strata) brutto
Rentowno zysku brutto
Zysk (strata) netto
Rentowno sprzeday netto

Powyej przedstawione wska niki zostay policzone w oparciu o poniej prezentowane formuy:
– Rentowno na dziaalnoci operacyjnej: zysk (strata) z dziaalnoci operacyjnej/przychody ze sprzeday;
– Rentowno zysku brutto: zysk brutto na sprzeday/przychody ze sprzeday;
– Rentowno sprzeday netto: zysk (strata) netto/przychody ze sprzeday;
– Stopa zwrotu z kapitaów wasnych: zysk (strata) netto przypadajcy Akcjonariuszom/kapitay wasne
– Stopa zwrotu z aktywów: zysk (strata) netto/suma bilansowa.

Nakady inwestycyjne
Ponisza tabela zawiera podsumowanie nakadów inwestycyjnych spóki w historycznych okresach
rocznych.

Wartoci niematerialne i prawne
rodki trwae
Nakady inwestycyjne ogóem

Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

0

0

6

122

188

317

122

188

323

Dziaalno spóki nie jest kapitaochonna. Nakady s przeznaczone gównie na odtworzenie
zamortyzowanych zasobów.
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Finansowanie nakadów inwestycyjnych

Wartoci niematerialne i prawne
rodki wasne
Zaduenie finansowe
rodki trwae
rodki wasne
Zaduenie finansowe
Nakady inwestycyjne ogóem

Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

0

0

6

0

0

6

0

0

0

122

188

317

122

188

317

0

0

0

122

188

323

Spóka finansuje wszystkie nakady inwestycyjne rodkami wasnymi.
W omawianym okresie, spóka nie nabya adnych istotnych udziaów w innych spókach.
W badanym okresie w spóce nie wystpiy adne zdarzenia nadzwyczajne istotnie wpywajce na jej
wyniki finansowe.

100

FIBA SOFTWARE
Ponisze omówienie i analiza sytuacji operacyjnej i finansowej spóki FIBa Software zostao
przygotowane w oparciu o zbadane, historyczne sprawozdania finansowe za lata zakoczone 31
grudnia 2007 oraz 2006 r. oraz o historyczne informacje finansowe za okres 6 miesicy zakoczony
30 czerwca 2008 r. Sprowadzania finansowe za rok zakoczony 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia
2007 r. zostay zbadane przez BDO Conti Audit SRL, z siedzib w Rumunii, Calea Serban Voda, et. 2,
90-92, niezalenych biegych rewidentów, zgodnie z normami wykonywania zawodu biegego
rewidenta obowizujcych w Rumunii i przepisami rumuskiej ustawy o rachunkowoci. Spóka nie
posiada danych porównywalnych do rachunku wyników za rok 2005. Sprawozdanie finansowe za rok
2005 nie byo sporzdzane, poniewa, zgodnie z prawem rumuskim spóka nie miaa obowizku ich
sporzdza.
W okresie objtym analiz spóka nie wprowadzaa na rynek istotnych nowych produktów i usug oraz
nie publikowaa informacji na temat opracowania nowych produktów lub usug. Spóka natomiast
wielokrotnie wprowadzaa ulepszenia do istniejcych produktów i usug.
Przychody ze sprzeday
6 miesicy
zako czone
30.06.2008

6 miesicy
zako czone
30.06.2007

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Przychody ze sprzeday
Sprzeda towarów
Sprzeda usug

1.330

1.417

2.687

2.185

nd

64

270

343

367

nd

1.226

1.147

2.344

1.818

nd

W latach 2006 – 2007 spóka odnotowaa wzrost przychodów ze sprzeday o 23%. Odnotowany
wzrost zwizany by gównie z rozwojem dziaalnoci spóki. Spadek udziau sprzeday towarów w
sumie sprzeday z 17% w roku 2006 do 13% w roku 2007 by zgodny ze strategi spóki polegajca
na deniu do maksymalizacji sprzeday produktów oraz usug wasnych.
W okresach pórocznych przychody spóki spady o 6%. Wynikao to z harmonogramu podpisywanych
kontraktów w normalnym toku dziaalnoci. Sprzeda usug w roku 2008 stanowia 95% cakowitych
przychodów ze sprzeday, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego 81%.
Koszty operacyjne
6 miesicy
zako czone
30.06.2008

6 miesicy
zako czone
30.06.2007

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Koszty operacyjne wedug rodzajów. w
tym:

(654)

(480)

(1.389)

(1.052)

nd

Koszty zuytych surowców i materiaów

(61)

(27)

(291)

(320)

nd

(397)

(310)

(711)

(357)

nd

(35)

(28)

(83)

(66)

nd

(161)

(115)

(304)

(309)

nd

Wynagrodzenia
Amortyzacja
Pozostae koszty operacyjne

W roku 2007 koszty operacyjne wzrosy o 32%. Wzrost ten spowodowany by gównie przez wzrost
kosztu wynagrodze. Pomimo, e zatrudnienie zwikszyo si jedynie o trzy osoby, koszty wzrosy o
99%. Wzrost ten by wynikiem zmiany struktury sprzeday, gdzie sprzeda towarów zastpiono
produktami i usugami wasnymi, które bardziej angauj si robocz. Pozostae koszty nie podlegay
istotnym wahaniom.
W pierwszym póroczu 2008 roku koszty operacyjne spóki wzrosy o 36% w porównaniu do
pierwszego pórocza 2007. Najwikszy wzrost odnotoway koszty zuytych surowców i materiaów
(126%) oraz pozostae koszty operacyjne (40%). Struktura kosztów nie ulega istotnym zmianom.
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Najwikszy udzia stanowiy koszty wynagrodze - 65% w pierwszym póroczu 2007 oraz 61% w
2008.
Pozostae przychody i koszty
Na pozycj t skadaj si gównie utworzone koszty opat telekomunikacyjnych i pocztowych, koszty
wynajmu, koszty usug osób trzecich oraz koszty zwizane z podróami.
Koszty finansowe netto

Koszty finansowe netto

6 miesicy
zako czone
30.06.2008

6 miesicy
zako czone
30.06.2007

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(14)

(15)

(20)

(12)

nd

Przychody finansowe

17

19

29

21

nd

Koszty finansowe

(3)

(4)

(9)

(9)

nd

W latach 2006-2007 koszty finansowe netto nieznacznie spady. Odnotowany spadek wynika gównie
ze zwikszenia przychodów z tytuu odsetek, bdcych rezultatem wyszego poziomu rodków
pieninych lokowanych w bezpieczne instrumenty finansowe. W okresach pórocznych wynik na
operacjach finansowych nie uleg istotnym zmianom.
Zysk netto za okres
Zysk netto za lata zakoczone 31 grudnia 2007 r. i 31 grudnia 2006 r. ksztatowa si na poziomie,
odpowiednio: 1.106 tys. EUR 982 tys. EUR. Odnotowany wzrost wynika gównie poszerzenia skali
dziaalnoci. W okresie od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 spóka wypracowaa zysk netto na
poziomie 573 tys. EUR.
Aktywa
6 miesicy
zako czone
30.06.2008

Aktywa trwae
Rzeczowe aktywa trwae
Wartoci niematerialne
Aktywa obrotowe
Zapasy
Nalenoci z tytuu dostaw oraz pozostae
Zaliczki
rodki pienine i ich ekwiwalenty
Aktywa ogóem

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

138

159

231

146

136

157

231

146

2

2

-

-

1.664

1.377

1.284

1.346

37

-

-

-

140

468

205

292

27

18

14

-

1.460

891

1.065

1.054

1.802

1.536

1.515

1.492

Spóka utrzymuje stay poziom aktywów razem. Aktywa trwae stanowiy w latach 2005 – 2007
odpowiednio 10%, 15% i 10% oraz 8% w pierwszym póroczu 2008 r.. Aktywa obrotowe spóki
skaday si gównie z nalenoci handlowych i rodków pieninych. Spóka nie magazynuje
zapasów, lecz kupuje je dla celów konkretnego projektu i w okresie zakupu ujmuje w kosztach.
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Kapita wasny i zobowizania
6 miesicy
zako czone
30.06.2008

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Kapita wasny i rezerwy ogóem

843

1.102

1.129

1.000

Zobowizania dugoterminowe

20

46

84

45

Zobowizania dugoterminowe

19

44

77

45

1

2

7

-

Zobowizania krótkoterminowe

939

388

302

447

Zobowizania z tytuu dostaw i usug

896

355

267

431

Zobowizania finansowe

43

33

35

16

Aktywa i pasywa razem

1.802

1.536

1.515

1.492

Podatek odroczony

Spóka finansuje dziaalno wykorzystujc rodki wasne oraz leasing finansowy. Pozycja
zobowizania dugoterminowe obejmuje jedynie zobowizania z tytuu leasingu finansowego. Spóka
nie wykorzystuje krótkoterminowego finansowania obcego.
Wskaniki pynnoci
Ponisza tabela zawiera analiz pynnoci spóki na podstawie trzech wska ników odniesionych do
okresów objtych przegldem.

Wska nik pynnoci I

6 miesicy
zako czone
30.06.2008

Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

1,8

3,6

4,3

3,0

1,7

3,6

4,3

3,0

1,6

2,3

3,5

2,4

(1)

Wska nik pynnoci II

(2)

Wska nik pynnoci III

(3)

Rok zako czony
31.12.2005

(1) Wska nik pynnoci I wyraa zdolno spóki do spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc aktywów obrotowych.
Jest obliczany jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiza krótkoterminowych na koniec danego okresu.
(2) Wska nik pynnoci II wyraa zdolno spóki do spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc aktywów obrotowych
pomniejszonych o zapasy. Jest obliczany jako stosunek obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiza
krótkoterminowych na koniec danego okresu.
(3) Wska nik pynnoci III wyraa zdolno spóki do spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc rodków pieninych i
innych aktywów pieninych. Jest obliczany jako stosunek rodków pieninych i innych aktywów pieninych do
zobowiza krótkoterminowych na koniec danego okresu.

Spóka utrzymuje wysokie wska niki pynnoci, co wiadczy o wysokim stopniu wypacalnoci spóki.
Na pozycje bilansowe nie miay wpywu czynniki nadzwyczajne, a zmiany we wska nikach wynikaj z
podpisanych w danym roku kontraktów. Spadek wska ników w pierwszym póroczu 2008 wynika ze
wzrostu zobowiza krótkoterminowych oraz rozpoznania zysku netto jedynie za pó roku.
Rachunek przepywów pieninych
Ponisza tabela prezentuje gówne pozycje rachunku przepywów pieninych za lata zakoczone 31
grudnia 2005, 2006 i 2007 r. oraz za okresy póroczne zakoczone 30 czerwca 2008 oraz 30 czerwca
2007 r.
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6 miesicy
zako czone
30.06.2008

6 miesicy
zako czone
30.06.2007

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Przepywy pienine netto
z dziaalnoci operacyjnej

889

371

835

1.005

nd

Przepywy pienine netto
z dziaalnoci inwestycyjnej

(2)

0

6

(24)

nd

(318)

(890)

(1.015)

(970)

nd

Przepywy pienine netto
z dziaalnoci finansowej

Spóka odnotowaa dodatnie przepywy z dziaalnoci operacyjnej w analizowanym okresie.
Negatywne przepywy finansowe s zwizane z wypat dywidend.
Analiza rentownoci
6 miesicy
zako czone
30.06.2008

6 miesicy
zako czone
30.06.2007

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

1.330

1.417

2.687

2.185

nd

(6,1%)

nd

23,0%

nd

nd

(654)

(480)

(1.389)

(1.052)

nd

36,3%

nd

32,0%

nd

nd

676

845

1.300

1.167

nd

50,8%

59,6%

48,4%

53,4%

nd

690

157

1.320

1.179

nd

51,9%

11,1%

49,1%

54,0%

nd

573

115

1.106

982

nd

43,1%

8,1%

41,2%

44,9%

nd

Stopa zwrotu z kapitaów wasnych

nd

nd

100,4%

87,0%

nd

Stopa zwrotu z aktywów

nd

nd

72,0%

64,8%

nd

Przychody ze sprzeday
Stopa wzrostu
Koszty dziaalnoci operacyjnej
Stopa wzrostu
Zysk (strata) z dziaalnoci operacyjnej
Rentowno na dziaalnoci operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Rentowno zysku brutto
Zysk (strata) netto
Rentowno sprzeday netto

Powyej przedstawione wska niki zostay policzone w oparciu o poniej prezentowane formuy:
– Rentowno na dziaalnoci operacyjnej: zysk (strata) z dziaalnoci operacyjnej/przychody ze sprzeday;
– Rentowno zysku brutto: zysk brutto na sprzeday/przychody ze sprzeday;
– Rentowno sprzeday netto: zysk (strata) netto/przychody ze sprzeday;
– Stopa zwrotu z kapitaów wasnych: zysk (strata) netto /kapitay wasne
– Stopa zwrotu z aktywów: zysk (strata) netto/suma bilansowa

Nakady inwestycyjne
Ponisza tabela zawiera podsumowanie nakadów inwestycyjnych spóki w rocznych okresach,
objtych historycznymi informacjami finansowymi.

Wartoci niematerialne i prawne
rodki trwae
Nakady inwestycyjne ogóem
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Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

200

92

317

427

237

128

627

329

445

Dziaalno spóki nie jest kapitaochonna. Nakady s przeznaczone gównie na odtworzenie
zamortyzowanych zasobów.
Finansowanie nakadów inwestycyjnych

Wartoci niematerialne i prawne
rodki wasne
Zaduenie finansowe
rodki trwae
rodki wasne
Zaduenie finansowe
Nakady inwestycyjne ogóem

Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

200

92

317

200

92

317

-

-

-

427

237

128

427

237

128

-

-

-

627

329

445

Spóka finansuje wszystkie nakady inwestycyjne rodkami wasnymi.
W 2005 r. w nakadach inwestycyjnych na wartoci niematerialne i prawne 279 tys. EUR stanowi
prawo spóki do korzystania z mocy przesyowych sieci telekomunikacyjnych i infrastruktury na okres
10 lat. Warto ksigowa 279 tys. EUR zostanie w peni zamortyzowana w cigu 9 lat. Prawo do
korzystania z tych praw zostao skapitalizowane w oparciu o wkad wikszociowy Peximu w spóce Emon Podgorica, w której Pexim posiada 65% kapitau zakadowego.
W analizowanym okresie spóka nie nabywaa istotnych udziaów w innych spókach.
W badanym okresie w spóce nie wystpiy adne zdarzenia nadzwyczajne istotnie wpywajce na jej
wyniki finansowe.
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PEXIM CARDINFO
Ponisze omówienie i analiza sytuacji operacyjnej i finansowej spóki Pexim Cardinfo zostaa
przygotowana w oparciu o zbadane, historyczne sprawozdania finansowe za lata zakoczone 31
grudnia 2007 oraz 2006 oraz o skonsolidowane informacje finansowe za okres 6 miesicy zakoczony
30 czerwca 2008 r. Sprowadzania finansowe za rok zakoczony 31 grudnia 2006 oraz 31 grudnia
2007 r. zostay zbadane przez Deloitte d.o.o., z siedzib w Belgradzie, Makenzijeva 24, 11000,
Serbia, niezalenych biegych rewidentów, zgodnie z normami wykonywania zawodu biegego
rewidenta obowizujcych w Serbii i przepisami serbskiej ustawy o rachunkowoci.
W okresie objtym analiz grupa Pexim Cardinfo nie wprowadzaa na rynek istotnych nowych
produktów i usug oraz nie publikowaa informacji na temat opracowania nowych produktów lub usug.
Spóka natomiast wielokrotnie wprowadzaa ulepszenia do istniejcych produktów i usug.
Przychody ze sprzeday
6 miesicy
zako czone
30.06.2008

6 miesicy
zako czone
30.06.2007

Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005
(niebadane)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Przychody ze sprzeday

9.563

4.181

11.079

8.290

687

Sprzeda produktów i usug

3.035

1.024

3.064

1.387

26

Sprzeda towarów i
materiaów

6.528

3.157

8.015

6.903

661

Sprzeda produktów i usug obejmuje usugi wsparcia technicznego terminali ATM i POS oraz
sprzeda elektronicznych voucherów.
Sprzeda towarów i materiaów obejmuje sprzeda terminali ATM i POS oraz drukarek i innego
sprztu.
W roku 2007 sprzeda towarów i materiaów stanowia 72% przychodów, za w 2006 r. 83%, co byo
gównie spowodowane zwikszeniem o 15% sprzeday terminali ATM i POS. Sprzeda usug wzrosa
o 80% zarówno ze wzgldu na wyszy obrót towarami jak i poszerzenie oferty dla klientów.
W pierwszym póroczu 2008 roku spóka zwikszya sprzeda o 129% w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego. Wyszy poziom sprzeday wynika z konsolidacji od roku 2008 spóki Simt
Cardinfo d.o.o. oraz z konsolidacji od pa dziernika 2007 spóki Cardinfo Montenegro d.o.o.
Koszty operacyjne

6 miesicy
zako czone
30.06.2008

6 miesicy
zako czone
30.06.2007

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005
(niebadane)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(7.960)

(3.350)

(9.291)

(6.785)

(745)

(5.028)

(2.466)

(6.488)

(5.469)

(542)

Zuyte materiay

(97)

(32)

(95)

(68)

(23)

Wynagrodzenia

(691)

(413)

(925)

(615)

(131)

Amortyzacja

(107)

(44)

(32)

(16)

(2)

(2.037)

(395)

(1.751)

(617)

(47)

Koszty operacyjne wedug
rodzajów. w tym:
Koszty sprzedanych towarów i
materiaów

Pozostae koszty
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Dziaalno spóki opiera si w gównej mierze na odsprzeday towarów oraz wykonywaniu usug.
Struktura kosztów ksztatuje si zgodnie z oczekiwaniami. Najwiksz pozycj stanowi koszty
sprzedanych towarów i materiaów, które w latach 2006-2007 stanowiy odpowiednio 81% i 69%
kosztów operacyjnych, oraz koszty wynagrodze odpowiednio 9% i 10% kosztów operacyjnych.
W roku 2007 koszty operacyjne wzrosy o okoo 37%.
W pierwszym póroczu 2008 roku wzrost kosztów operacyjnych o 138% w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego. Wyszy poziom kosztów wynika gównie z konsolidacji od roku 2008 spóki
Simt Cardinfo d.o.o. oraz z konsolidacji, od pa dziernika 2007, spóki Cardinfo Montenegro d.o.o.
Pozostae przychody i koszty

Pozostae przychody i koszty

6 miesicy
zako czone
30.06.2008

6 miesicy
zako czone
30.06.2007

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005
(niebadane)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

56

(29)

17

(1)

Przychody z inwestycji

180

-

2

1

(2)
-

Pozostae zyski/(straty)

(124)

(29)

19

(2)

(2)

Spóka uzyskiwaa przychody z tytuu odsetek od depozytów bankowych. Pozostae zyski/(straty)
stanowiy przychody bd straty netto wynikajce z rónic kursowych.
Koszty finansowe netto

Koszty finansowe
Przychody z tytuu odsetek
Koszty z tytuu odsetek
Pozostae koszty finansowe

6 miesicy
zako czone
30.06.2008

6 miesicy
zako czone
30.06.2007

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005
(niebadane)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

52

(14)

1

-

-

-

1

-

-

(2)

-

1

-

-

(50)

13

-

-

-

Do finansowania dziaalnoci spóka wykorzystuje gównie wasne rodki oraz nieoprocentowane
zobowizania, z czego wynika niski poziom kosztów finansowych.
Zysk netto za okres
Zysk netto za lata zakoczone 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. ksztatowa si na poziomie,
odpowiednio, 2.106 tys. EUR 1.409 tys. EUR. Odnotowany wzrost wynika gównie zwikszenia skali
dziaalnoci. W okresach pórocznych spóka wypracowaa zysk netto w wysokoci 1.446 tys. EUR w
roku 2008 oraz 774 tys. EUR w 2007.
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Aktywa
Rok
zako czony
31.12.2007

6 miesicy
zako czone
30.06.2008

Rok
zako czony
31.12.2006

(tys. EUR)

(tys. EUR)

240

285

117

42

233

202

107

42

Wartoci niematerialne

7

8

10

-

Pozostae aktywa finansowe

-

75

-

-

Aktywa obrotowe

2.946

2.649

2.057

205

Zapasy

1.110

1.262

601

104

839

415

685

18

Inne aktywa finansowe

-

-

203

-

Aktywa z tytuu odroczonego podatku
dochodowego

-

124

-

-

179

25

31

1

818

823

537

82

3.186

2.934

2.174

247

Aktywa trwae
rodki trwae

Nalenoci z tytuu dostaw i usug

Inne aktywa
rodki pienine i ich ekwiwalenty
Aktywa ogóem

(tys. EUR)

Rok
zako czony
31.12.2005
(niebadane)
(tys. EUR)

W roku 2007 aktywa spóki wzrosy o 35%. Byo to spowodowane rozwojem dziaalnoci oraz
konsolidacj od pa dziernika 2007 roku spóki Cardinfo Montenegro d.o.o.. Udzia aktywów trwaych w
aktywach cakowitych wzrós z 5% w 2006 do 10% w 2007.
Gównym elementem aktywów obrotowych s zapasy, stanowice w latach 2006 – 2007 odpowiednio
29% i 48% aktywów obrotowych. Wzrost zapasów w roku 2007 o 110% wynika ze zwikszenia skali
dziaalnoci. Na dzie 30 czerwca 2008 roku struktura aktywów nie ulega istotnym zmianom.

Kapita wasny i zobowizania

6 miesicy
zako czone
30.06.2008
(tys. EUR)
Kapita wasny ogóem

(tys. EUR)

Rok
zako czony
31.12.2006
(tys. EUR)

Rok
zako czony
31.12.2005
(niebadane)
(tys. EUR)

1.599

757

1.556

42

Zobowizania dugoterminowe

98

3

-

-

Dugoterminowe zapasy i inne

95

2

-

-

3

2

-

-

1.489

2.174

618

205

Zobowizania z tytuu dostaw i usug

559

1.179

502

44

Zobowizania z tytuu dywidendy

687

851

-

-

Zobowizania z tytuu biecego podatku
dochodowego

108

57

102

-

Zobowizania z tytuu odroczonego
podatku
Zobowizania krótkoterminowe
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Rok
zako czony
31.12.2007

6 miesicy
zako czone
30.06.2008

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005
(niebadane)

Odpisy z tytuu gwarancji

-

63

-

-

Pozostae zobowizania finansowe

1

-

-

111

134

24

14

50

3.186

2.934

2.174

247

Rozliczenia midzyokresowe
Kapita wasny i zobowizania ogóem

Kapita wasny spóki stanowi w roku 2006 72% aktywów ogóem, natomiast w roku 2007 tylko 26%.
Powodem zmiany byo zwikszenie skali dziaalnoci spóki, przez co znacznie wzrosy zobowizania
a take przez wypat dywidendy za rok 2006.
Spóka finansuje dziaalno wykorzystujc rodki wasne oraz rodki uzyskane z krótkoterminowego
zaduenia nieoprocentowanego. Najwiksz pozycj zobowiza krótkoterminowych s
zobowizania z tytuu dostaw i usug (54% w 2007 roku i 81% w 2006).
Wskaniki pynnoci
Ponisza tabela zawiera analiz pynnoci spóki na podstawie trzech wska ników odniesionych do
okresów objtych przegldem.
6 miesicy
zako czone
30.06.2008
Wska nik pynnoci I

(1)

Wska nik pynnoci II

(2)

Wska nik pynnoci III

(3)

Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005
(niebadane)

2,0

1,2

3,3

1,0

1,2

0,6

2,4

0,5

0,5

0,4

0,9

0,4

(1) Wska nik pynnoci I wyraa zdolno spóki do spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc aktywów obrotowych.
Jest obliczany jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiza krótkoterminowych na koniec danego okresu.
(2) Wska nik pynnoci II wyraa zdolno spóki do spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc aktywów obrotowych
pomniejszonych o zapasy. Jest obliczany jako stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiza
krótkoterminowych na koniec danego okresu.
(3) Wska nik pynnoci III wyraa zdolno spóki spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc rodków pieninych i
innych aktywów pieninych. Jest obliczany jako stosunek rodków pieninych i innych aktywów pieninych do
zobowiza krótkoterminowych na koniec danego okresu.

W roku 2006 spóka wykazywaa wysok pynno I i II stopnia a ze rodków pieninych moga
spaci 90% zobowiza krótkoterminowych. W roku 2007 pynno ulega pogorszeniu na wszystkich
poziomach. Wynikao to z rozwoju dziaalnoci, wicego ze zwikszeniem stanu zobowiza
krótkoterminowych.
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Rachunek przepywów pieninych
Ponisza tabela prezentuje gówne pozycje rachunku przepywów pieninych za lata zakoczone
31 grudnia 2005, 2006 i 2007 r. oraz w pierwszym póroczu 2007 i 2008 roku.
6 miesicy
zako czone
30.06.2008

6 miesicy
zako czone
30.06.2007

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005
(niebadane)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Przepywy pienine netto
z dziaalnoci operacyjnej

416

nd

2.090

748

(84)

Przepywy pienine netto
z dziaalnoci inwestycyjnej

135

nd

250

(291)

(44)

(500)

nd

(1.975)

(111)
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Przepywy pienine netto
z dziaalnoci finansowej

Znaczny wzrost przepywów pieninych z dziaalnoci operacyjnej w roku 2007 (o 179%) wynika
gównie ze wzrostu zysku netto oraz zwikszeniu zobowiza krótkoterminowych.
W 2007 roku spóka uzyskaa dodatnie przepywy z dziaalnoci inwestycyjnej, wynikajce m.in. ze
sprzeday zakupionych w 2006 roku aktywów finansowych w kwocie 203 tys. EUR oraz wpywu
rodków z nabycia jednostek zalenych (235 tys. EUR).
W roku 2007 przepywy pienine w dziaalnoci finansowej skaday si gównie z wypaconej
dywidendy w wysokoci 1.975 tys. EUR. W roku 2006 jedynym wypywem gotówki bya spata
poyczki w kwocie 111 tys. EUR.
Analiza rentownoci

6 miesicy
zako czone
30.06.2008

6 miesicy
zako czone
30.06.2007

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005
(niebadane)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Przychody ze sprzeday

9.563

4.181

11.079

8.290

687

Stopa wzrostu

129%

nd

33,6%

nd

nd

(7.960)

(3.350)

(9.291)

(6.785)

(745)

Stopa wzrostu

138%

nd

36,9%

810,7%

nd

Zysk (strata) z dziaalnoci operacyjnej

1.659

802

1.788

1.505

(58)

Rentowno na dziaalnoci operacyjnej

17,3%

19,2%

16,1%

18,2%

(8,4%)

1.607

816

2.126

1.504

(60)

16,8%

19,5%

19,2%

18,1%

(8,7%)

1.446

734

2.106

1.409

(60)

15,1%

17,6%

19,0%

17,0%

(8,7%)

Stopa zwrotu z kapitaów wasnych

nd

nd

278%

90,6%

nd

Stopa zwrotu z aktywów

nd

nd

71,8%

64,8%

nd

Koszty dziaalnoci operacyjnej

Zysk (strata) brutto
Rentowno zysku brutto
Zysk (strata) netto
Rentowno sprzeday netto

Powyej przedstawione wska niki zostay policzone w oparciu o poniej prezentowane formuy:
– Rentowno na dziaalnoci operacyjnej: zysk (strata) z dziaalnoci operacyjnej/przychody ze sprzeday;
– Rentowno zysku brutto: zysk brutto na sprzeday/przychody ze sprzeday;
– Rentowno sprzeday netto: zysk (strata) netto/przychody ze sprzeday;
– Stopa zwrotu z kapitaów wasnych: zysk (strata) netto przypadajcy Akcjonariuszom/kapitay wasne
– Stopa zwrotu z aktywów: zysk (strata) netto/suma bilansowa
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Nakady inwestycyjne
Ponisza tabela zawiera podsumowanie nakadów inwestycyjnych spóki w rocznych okresach
objtych historycznymi informacjami finansowymi.
Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Wartoci niematerialne i prawne
rodki trwae
Nakady inwestycyjne ogóem

Rok zako czony
31.12.2005
(tys. EUR)

0

11

0

113

77

44

113

88

44

W badanym okresie spóka nie prowadzia istotnych inwestycji. Zakupy rodków trwaych i wartoci
niematerialnych i prawnych zwizane byy z rozszerzeniem skali dziaalnoci.
Finansowane nakadów inwestycyjnych
Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Wartoci niematerialne i prawne

77

0

0

77

0

0

0

0

113

11

44

113

11

44

0

0

0

113

88

44

Zaduenie finansowe

rodki wasne
Zaduenie finansowe
Nakady inwestycyjne ogóem

(tys. EUR)

0

rodki wasne

rodki trwae

Rok zako czony
31.12.2005

Spóka finansuje wszystkie nakady inwestycyjne rodkami wasnymi.
W omawianym okresie, spóka nabya znaczce udziay w nastpujcych spókach:
Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

(tys. EUR)

Rok zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Cardinfo d.o.o. Montenegro

5

0

0

Razem

5

0

0

Transakcja nabycia udziaów bya sfinansowana przy uyciu rodków wasnych spóki.
W badanym okresie w spóce nie wystpiy adne zdarzenia nadzwyczajne istotnie wpywajce na jej
wyniki finansowe.
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PEXIM
Ponisze omówienie i analiza sytuacji operacyjnej i finansowej spóki Pexim zostay przygotowane w
oparciu o skonsolidowane, zbadane, historyczne informacje finansowe za lata zakoczone 31 grudnia
2007 oraz 31 grudnia 2006 r., jak równie w oparciu o skonsolidowane, póroczne informacje
finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Sprowadzania finansowe za rok zakoczony
31 grudnia 2006 oraz 31 grudnia 2007 r. zostay zbadane przez Deloitte d. o.o., z siedzib w
Belgradzie, Makenzijeva 24, 11000, Serbia, niezalenych biegych rewidentów, zgodnie z normami
wykonywania zawodu biegego rewidenta obowizujcych w Serbii i przepisami serbskiej ustawy o
rachunkowoci.
Pexim Beograd jest jednostk dominujc w grupie Pexim. 28 wrzenia 2007 r. zosta zmieniony
status spóki, w wyniku czego dziaalno inwestycyjna spóki zostaa wydzielona i przeniesiona do
nowo powstaej jednostki Pexim Investments d.o.o. Podzia zosta dokonany 28 wrzenia 2007 r. W
wyniku podziau cz aktywów spóki, jej kapitaów wasnych i zobowiza zostaa przeniesiona na
nowo powsta jednostk. Pexim Investments nie jest jednostk zalen Pexim.
Prezentowane poniej dane zostay oparte na skonsolidowanych informacjach finansowych.
Konsolidacja w poszczególnych latach obejmowaa nastpujce podmioty:
Spóki zalene

Udzia w kapitale zakadowym
30
czerwca
2008

30
czerwca
2007

31 grudnia
2007

31 grudnia
2006

31 grudnia
2005

%
Pexim DOOEL, Skopje, Macedonia
E-Mon d.o.o., Podgorica, Montenegro
Pexim Solutions d.o.o. Banja Luka, Serbia

100

-

100

0

0

65

65

65

65

65

100

100

100

100

0

Pexim CMS d.o.o., Kragujevac, Serbia

90

90

90

0

0

EMS d.o.o., Beograd, Serbia

90

90

90

90

0

100

-

-

-

-

51

51

51

0

0

-

100

0

100

100

PEXIM Tirana SH.P.K., Albania
Pexim Solutions OOD, Sofia, Bugaria
Pexim Cardinfo d.o.o., Beograd, Serbia

Pexim DOOEL, Skopje jest kontrolowana przez Pexim d.o.o. od 30 wrzenia 2007 r., natomiast
dziaalno rozpocza w grudniu 1991 roku.
Pexim Solutions d.o.o. Banja Luka zostaa utworzona przez Pexim d.o.o. 28 listopada 2006 r. Pexim
CMS d.o.o. powstaa 25 maja 2007 r.
EMS d.o.o. powsta 19 grudnia 2006 r.
W roku 2007 Pexim zbya jednostk zalen Pexim Cardinfo d.o.o.
W roku 2008 Pexim nabya jednostk zalen PEXIM Tirana SH.P.K.
W okresie objtym analiz Pexim nie wprowadzaa na rynek istotnych nowych produktów i usug oraz
nie publikowaa informacji na temat opracowania nowych produktów lub usug.Pexim natomiast
wielokrotnie wprowadzaa ulepszenia do istniejcych produktów i usug.
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Przychody ze sprzeday

Przychody ze
sprzeday

6 miesicy
zako czone 30
czerwca 2008 r.

6 miesicy
zako czone 30
czerwca 2007 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005
(niebadane)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

16.755

4.999

19.273

13.582

7.679

Sprzeda produktów i
usug

nd

nd

6.300

3.170

2.245

Sprzeda towarów i
materiaów

nd

nd

12.973

10.412

5.434

W zwizku z rozwojem grupa Pexim, w omawianym okresie spóka odnotowaa znaczny wzrost
przychodów, o 77% w roku 2006 i o 42% w 2007. Struktura sprzeday ulegaa wahaniom. Sprzeda
produktów i usug w latach 2005 - 2007 wynosia odpowiednio 29%, 23% i 33% ogólnych przychodów.
W okresie szeciu miesicy zakoczonym 30 czerwca 2008 r. grupa Pexim odnotowaa wzrost
przychodów ze sprzeday o 235,2% w stosunku do porównywalnego okresu w roku 2007.
Koszty operacyjne

Koszty operacyjne wedug rodzajów. w
tym:
Koszty sprzedanych towarów i materiaów
Koszt zuytych surowców i materiaów
Wynagrodzenia i inne wiadczenia
Amortyzacja
Pozostae koszty

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2008 r.

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2007 r.

(tys. EUR)

Rok
zako czony
31.12.2005

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(9.944)

(3.929)

(16.197)

(10.707)

(6.846)

(4.395)

(2.113)

(9.242)

(7.895)

(4.002)

(168)

(115)

(269)

(118)

(134)

(2.612)

(846)

(3.416)

(1.162)

(673)

(196)

(94)

(241)

(176)

(154)

(2.573)

(761)

(3.029)

(1.356)

(1.883)

(niebadane)
(tys. EUR)

Koszty operacyjne wzrosy w roku 2006 o 56%, natomiast w roku 2007 o 51%. Gówn pozycj w
kosztach operacyjnych stanowiy koszty sprzedanych towarów i materiaów, na które skaday si
koszty zakupu sprztu komputerowego, terminali ATM i POS wraz z niezbdn infrastruktur; koszty
te stanowiy 58% kosztów operacyjnych w 2005 roku, 74% kosztów w roku 2006 oraz 57% w 2007.
Na pozostae koszty operacyjne skadaj si gównie serwis sprztu komputerowego, czynsze oraz
odpisy z tytuu utraty wartoci aktywów finansowych i inne.
W okresie szeciu miesicy zakoczonym 30 czerwca 2008 r. grupa Pexim odnotowaa wzrost
kosztów operacyjnych o 153% w stosunku do porównywalnego okresu w roku 2007.
Podobnie jak w latach 2005-2007 w okresie 6 miesicy 2008 r. i 2007 r. gówn pozycj w kosztach
operacyjnych stanowiy koszty sprzedanych towarów i materiaów. Koszty te stanowiy odpowiednio
44% i 54% kosztów operacyjnych.
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Pozostae przychody i koszty
Rok
zako czony
31.12.2005

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2008 r.

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2007 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

421

7

2.826

(195)

150

-

-

72

71

57

421

7

150

(266)

93

-

-

2.604

-

-

Pozostae przychody i koszty
Przychody inwestycyjne
Pozostae przychody i straty
Nadwyka udziau spóki w wartoci
godziwej przejtych identyfikowalnych
aktywów. zobowiza i zobowiza
pozabilansowych nad kosztami przejcia

(niebadane)
(tys. EUR)

Na przychody inwestycyjne skadaj si odsetki od depozytów bankowych oraz od udzielonych
poyczek. Na pozostae przychody i koszty skadaj si zyski/straty z tytuu sprzeda aktywów
trwaych, odpisy zobowiza i inne. Strata w 2006 roku wynika gównie z rónic kursowych.
Nadwyka udziau spóki w wartoci godziwej przejtych identyfikowalnych aktywów, zobowiza i
zobowiza pozabilansowych nad kosztami przejcia wynika z przejcia w 30 wrzenia 2007 r. spóki
Pexim DOOEL, Skopje, zajmujcej si doradztwem w zakresie sprztu komputerowego,
oprogramowania, produkcj oprogramowania oraz sprzeday sprztu i oprogramowania.
Koszty finansowe netto

Koszty finansowe netto
Przychody z tytuu odsetek
Odsetki z tytuu poyczek
bankowych
Odsetki z
zobowiza

tytuu

6 miesicy
zako czone 30
czerwca 2008 r.

6 miesicy
zako czone 30
czerwca 2007 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005
(niebadane)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(45)

(10)

59

68

1

-

-

-

-

-

(10)

(2)

2

-

-

-

-

56

66

-

-

-

1

2

1

innych

Pozostae koszty zwizane z
odsetkami

W latach 2006-2007 koszty finansowe netto ulegy obnieniu, co wynikao gównie ze zmniejszenia
wysokoci odsetek z tytuu innych zobowiza.
Zysk/(strata) netto z dziaalnoci zaniechanej
W okresie pomidzy 31 grudnia 2006 i 31 grudnia 2007, Spóka odnotowaa zysk z dziaalnoci
zaniechanej w wysokoci 43 tys. EUR za rok zakoczony 31 grudnia 2007 r. oraz 1.427 za rok
zakoczony 31 grudnia 2006 r. W dniu 10 wrzenia 2007, Zarzd spóki zawar umow sprzeday
jednej ze swoich spóek zalenych Pexim Cardinfo d.o.o. Beograd, która zajmowaa si dostaw
terminali ATM oraz POS oraz innymi usugami zwizanymi z utrzymywaniem i obsug tych terminali.
W dniu 12 wrzenia 2007 r. nastpio zamknicie transakcji sprzeday i przekazani majtku spóki do
nabywcy. W zwizku z tym spóka nie generuje ju przychodów i kosztów z tego rodzaju dziaalnoci
na terenie Serbii.
W okresie 6 miesicy zakoczonym 30 czerwca 2008 r. grupa Pexim nie odnotowaa zysku/straty z
dziaalnoci zaniechanej.
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Zysk netto za okres
Zysk netto za lata zakoczone 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2005 r.
ksztatowa si na poziomie, odpowiednio, 5.782 tys. EUR, 4.045 tys. EUR oraz 992 tys. EUR.
Odnotowany wzrost wynika gównie rozszerzenia skali dziaalnoci, przeprowadzonych akwizycji oraz
poprawy rentownoci operacyjnej. Powyszy komentarz znajduje równie zastosowanie w stosunku
do zysku netto za okres 6 miesicy do 30 czerwca 2008 r. oraz za okres 6 miesicy do 30 czerwca
2007 r. czyli odpowiednio 2.302 tys. EUR oraz 979 tys. EUR (lub 1,671 tys. EUR uwzgldniajc 692
tys. EUR zysku okresu z dziaalnoci zaniechanej.
Aktywa

Aktywa trwae

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2008 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

2.284

2.095

2.933

1.972

1.280

1.433

522

672

-

-

-

139

Wartoci niematerialne

811

460

338

301

Aktywa z tytuu odroczonego podatku
dochodowego

178

202

119

103

-

-

727

-

15

-

1.227

757

14.325

11.909

7.307

2.642

Zapasy

1.949

1.744

1.097

736

Nalenoci z tytuu dostaw i usug i inne
nalenoci

4.375

7.245

3.561

801

Inne aktywa finansowe

-

121

196

108

Aktywa z tytuu biecego podatku
dochodowego

-

186

55

10

Inne aktywa

2.805

49

259

211

rodki pienine i salda rachunków
bankowych

5.196

2.564

2.139

776

16.609

14.004

10.240

4.614

Rzeczowe aktywa trwae
Nieruchomoci inwestycyjne

Nalenoci z tytuu dostaw i usug i pozostae
nalenoci
Pozostae aktywa finansowe
Aktywa obrotowe

Aktywa ogóem

W badanym okresie spóka istotnie zmienia struktur aktywów. Znaczny wzrost ich wartoci o 122%
w 2006 i o 37% w 2007 roku by powizany ze zmian struktury aktywów. W roku 2005 aktywa trwae
stanowiy 43% aktywów ogóem, w 2006 29% a w 2007 roku jedynie 15%. W roku 2006 spóka
posiadaa aktywa finansowe takie jak obligacje skarbowe i akcje krajowych banków komercyjnych
notowanych na lokalnej giedzie w wysokoci 1.227 tys. EUR.
Wzrost aktywów obrotowych w 2006 i 2007 roku wynika gównie ze zwikszenia nalenoci
krótkoterminowych. Wzrost wartoci wynika ze zwikszenia skali dziaalnoci spóek wchodzcych w
skad grupy Pexim. Przecitnym stosowanym terminem patnoci jest okres 90 dni od daty
wystawienia faktury. Od nalenoci krótkoterminowych o terminie patnoci nieprzekraczajcym 360
dni nie nalicza si odsetek.
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Stan bilansu na 30 czerwca 2008 r. w stosunku do bilansu na 31 grudnia 2007 r. charakteryzuje si
wzrostem udziau rodków pieninych i salda rachunków bankowych przy równoczesnym spadku
nalenoci z tytuu dostaw i usug i innych nalenoci.
Kapita wasny i zobowizania
6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2008 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2005
(niebadane)

Rok
zako czony
31.12.2006

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

9.966

7.697

6.073

2.834

-

19

735

4

Zobowizania z tytuu dostaw i inne
zobowizania

-

-

727

-

Zobowizania z tytuu wiadcze
emerytalnych i innych wiadcze
pracowniczych

-

19

8

4

6.642

6.288

3.432

1.776

4.901

1.498

281

6

-

-

191

102

-

78

-

-

1.112

1.832

1.495

6.642

6.307

4.167

1.780

16.609

14.004

10.240

4.614

Kapita wasny i rezerwy ogóem
Zobowizania dugoterminowe

Zobowizania krótkoterminowe
Zobowizania z tytuu dostaw i inne
zobowizania

3.195

Kredyty i poyczki

-

Zobowizania z tytuu biecego podatku
dochodowego

-

Rezerwy
Rozliczenia midzyokresowy i inne
zobowizania
Zobowizania ogóem
Kapita wasny i zobowizania ogóem

267

3.181

Pexim finansuje swoj dziaalno gównie rodkami wasnymi oraz kredytem kupieckim. Kapita
wasny nieznacznie zmniejsza udzia finansowania zasobów spóki kapitaem obcym, w 2005 roku
stanowi on 61% pasywów ogóem, w 2006 59% a w 2007 55%. W okresie do 30 czerwca 2008 r. w
stosunku do 31 grudnia 2007 r. nastpi spadek udziau zobowiza z tytuu dostaw i innych
zobowiza w strukturze finansowania grupy Pexim.
Na pozycj rozlicze midzyokresowych skadaj si gównie otrzymane zaliczki.

116

Wskaniki pynnoci
Ponisza tabela zawiera analiz pynnoci Pexim na podstawie trzech wska ników odniesionych do
okresów objtych przegldem.
30 czerwca
2008 r.
Wska nik pynnoci I

(1)

Wska nik pynnoci II

(2)

Wska nik pynnoci III

(3)

Rok zako czony
31.12.2005
(niebadane)

Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

2,2

1,9

2,1

x

1,9

1,6

1,8

x

0,8

0,4

0,6

x

(1) Wska nik pynnoci I wyraa zdolno spóki do spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc aktywów obrotowych.
Jest obliczany jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiza krótkoterminowych na koniec danego okresu.
(2) Wska nik pynnoci II wyraa zdolno spóki do spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc aktywów obrotowych
pomniejszonych o zapasy. Jest obliczany jako stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiza
krótkoterminowych na koniec danego okresu.
(3) Wska nik pynnoci III wyraa zdolno spóki do spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc rodków pieninych i
innych aktywów pieninych. Jest obliczany jako stosunek rodków pieninych i innych aktywów pieninych do
zobowiza krótkoterminowych na koniec danego okresu.

W okresach objtych analiz spóka posiadaa wysok pynno I i II stopnia. Wska nik pynnoci III
stopnia wzrós na 30 czerwca 2008 r. do poziomu 80%, co oznacza, e 80% zobowiza
krótkoterminowych mogo by sfinansowanych ze rodków pieninych na 30 czerwca 2008 r.
Rachunek przepywów pieninych
Ponisza tabela prezentuje gówne pozycje rachunku przepywów pieninych za lata zakoczone
31 grudnia 2005, 2006 i 2007 r.
6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2008 r.

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2007 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005
(niebadane)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Przepywy pienine netto
z dziaalnoci operacyjnej

2.852

(2.023)

3.483

3.258

782

Przepywy pienine netto
z dziaalnoci inwestycyjnej

(214)

1.081

(1.071)

(526)

(422)

(6)

(496)

(2.073)

(1.434)

-

Przepywy pienine netto
z dziaalnoci finansowej

Pexim generuje dodatnie przepywy pienine z dziaalnoci operacyjnej. Przepywy z dziaalnoci
inwestycyjnej w roku 2007 byy negatywne ze wzgldu na wydatki na nabycie aktywów trwaych
(427 tys. EUR) oraz aktywów finansowych (375 tys. EUR), wydatkami zwizanymi z podziaem
jednostki (sprzeda Pexim Cardinfo – 265 tys. EUR). W okresie szeciu miesicy zakoczonym 30
czerwca 2008 r. grupa Pexim odnotowaa pozytywn warto przepywów pieninych netto z
dziaalnoci operacyjnej w wysokoci 2.852 tys. EUR co oznacza popraw w stosunku do
porównywalnego okresu w roku 2007 kiedy grupa Pexim odnotowaa ujemne przepywy pienine
netto z dziaalnoci operacyjnej w wysokoci 2.023 tys. EUR.
Na przepywy z dziaalnoci finansowej skadaj si gównie wypacone dywidendy w wysokoci
2.094 tys. EUR w 2007 roku i 1.436 tys. EUR w roku 2006.
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Analiza rentownoci
6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2008 r.

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2007 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

16.755

4.999

19.273

13.582

7.679

235%

nd

42%

77%

nd

(9.944)

(3.929)

(16.197)

(10.707)

(6.846)

Stopa wzrostu

153%

nd

51%

56%

nd

Zysk (strata) z dziaalnoci operacyjnej

2.513

1.078

3.076

2.875

833

Rentowno na dziaalnoci operacyjnej

15%

22%

16%

21%

11%

2.558

1.088

5.843

2.732

982

15,3%

22%

30%

20%

13%

2.302

1.671

5.782

4.170

992

14%

33%

30%

30%

13%

Stopa zwrotu z kapitaów wasnych

nd

nd

75%

68%

36%

Stopa zwrotu z aktywów

nd

nd

41%

40%

21%

Przychody ze sprzeday
Stopa wzrostu
Koszty dziaalnoci operacyjnej

Zysk (strata) brutto
Rentowno zysku brutto
Zysk (strata) netto
Rentowno sprzeday netto

Powyej przedstawione wska niki zostay policzone w oparciu o poniej prezentowane formuy:
– Rentowno na dziaalnoci operacyjnej: zysk (strata) z dziaalnoci operacyjnej/przychody ze sprzeday;
– Rentowno zysku brutto: zysk brutto na sprzeday/przychody ze sprzeday;
– Rentowno sprzeday netto: zysk (strata) netto/przychody ze sprzeday;
– Stopa zwrotu z kapitaów wasnych: zysk (strata) netto przypadajcy Akcjonariuszom/kapitay wasne
– Stopa zwrotu z aktywów: zysk (strata) netto/suma bilansowa

Nakady inwestycyjne
Ponisza tabela zawiera podsumowanie nakadów inwestycyjnych Pexim.
Rok zako czony
31.12.2007
(tys. EUR)
Wartoci niematerialne i prawne
rodki trwae
Nakady inwestycyjne ogóem

Rok zako czony
31.12.2006
(tys. EUR)

Rok zako czony
31.12.2005
(tys. EUR)

200*

92

0

427**

237

0

627

329

0

* w tym 12 przypisano do dziaalnoci zaniechanej
** w tym 165 przypisano do dziaalnoci zaniechanej

Nakady inwestycyjne spóki byy gównie przeznaczane w omawianym okresie na urzdzenia oraz
licencje, oprogramowanie i inne prawa do wartoci niematerialnych i prawnych.
Wartoci niematerialne i prawne zwizane byy z rozszerzeniem skali dziaalnoci.
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Finansowane nakadów inwestycyjnych
Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

(tys. EUR)
Wartoci niematerialne i prawne
rodki wasne

(tys. EUR)

rodki wasne

92

0

200

92

0

0

0

0

427

237

0

427

237

0

0

0

0

627

329

0

Zaduenie finansowe
Nakady inwestycyjne ogóem

(tys. EUR)

200

Zaduenie finansowe
rodki trwae

Rok zako czony
31.12.2005

Pexim finansuje wszystkie nakady inwestycyjne rodkami wasnymi.
W omawianym okresie, Pexim nabya znaczce udziay w nastpujcych spókach:
Rok zako czony
31.12.2007
(tys. EUR)

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Pexim DOOEL, Skopije

186

0

0

Razem

186

0

0

Transakcja nabycia udziaów bya sfinansowana przy uyciu rodków wasnych Pexim.
W badanym okresie w Pexim nie wystpiy adne zdarzenia nadzwyczajne istotnie wpywajce na jej
wyniki finansowe.
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ANTEGRA
Ponisze omówienie i analiza sytuacji operacyjnej i finansowej spóki Antegra zostay przygotowane w
oparciu o skonsolidowane, zbadane, historyczne sprawozdania finansowe za lata zakoczone 31
grudnia 2007 oraz 31 grudnia 2006 r., jak równie w oparciu o skonsolidowane informacje finansowe
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Sprawozdania finansowe za rok zakoczony 31 grudnia
2006 oraz 31 grudnia 2007 r. zostay zbadane przez Deloitte d.o.o., z siedzib w Belgradzie,
Makenzijeva 24, 11000, Serbia, niezalenych biegych rewidentów, zgodnie z normami wykonywania
zawodu biegego rewidenta obowizujcych w Serbii i przepisami serbskiej ustawy o rachunkowoci.
Podstawowa dziaalno Antegra
Antegra zostaa utworzona w 1994 roku. Koncentruje si na opracowywaniu systemów
informatycznych wspomagajcych operacje bankowe.
W okresie objtym analiz spóka nie wprowadzaa na rynek istotnych nowych produktów i usug oraz
nie publikowaa informacji na temat opracowania nowych produktów lub usug. Antegra natomiast
wielokrotnie wprowadzaa ulepszenia do istniejcych produktów i usug.
Przychody ze sprzeday
6 miesicy
zako czone 30
czerwca 2008 r.

6 miesicy
zako czone 30
czerwca 2007 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005
(niebadane)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Przychody ze
sprzeday

2.423

1.717

Przychody ze
sprzeday produktów
i usug

2.221

1.425

202

292

Przychody ze
sprzeday towarów i
materiaów

3.916

2.414

1.675

3.559

2.291

1.521

357

123

154

W latach 2005 – 2007 Antegra odnotowaa wzrost przychodów ze sprzeday produktów i usug o 51%
w roku 2006 oraz 55% w roku 2007. Odnotowany wzrost zwizany by gównie ze wzrostem
sprzeday wasnego oprogramowania i usug serwisowych, która stanowi gówne przedmiot
dziaalnoci, jaki i ródo dochodów spóki.
W latach 2005 – 2007 Antegra odnotowaa wzrost przychodów ze sprzeday towarów i materiaów. W
2006 roku przychody z tego tytuu spady o 20% natomiast w roku 2007 spóka zanotowaa wzrost o
190%.
W okresie szeciu miesicy zakoczonym 30 czerwca 2008 r. Antegra odnotowaa wzrost przychodów
ze sprzeday o 41% w stosunku do porównywalnego okresu w roku 2007.

Koszty operacyjne

Koszty operacyjne wedug rodzajów.
w tym:
Koszt
sprzedanych
materiaów
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towarów

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2008 r.

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2007 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005
(niebadane)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(2.946)

(1.891)

(1.560)

(278)

(88)

(124)

(1.726)

(1.448)

(174)

(276)

i

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2008 r.
Zuycie surowców i energii
Wynagrodzenia
Amortyzacja
Pozostae koszty operacyjne

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2007 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005
(niebadane)

(21)

(21)

(41)

(41)

(40)

(1.099)

(942)

(1.989)

(1.41)

(1.043)

(44)

(36)

(96)

(63)

(52)

(388)

(173)

(542)

(282)

(301)

Koszty operacyjne w spóce Antegra wzrastay w latach 2005-2007. W roku 2006 wzrosy o 21%
natomiast w roku 2007 o 56%. Wzrost by napdzany przez wzrost wynagrodze (o 36% w 2006 roku
oraz 40% w 2007 roku). Jednoczenie, w omawianym okresie, koszty wynagrodze stanowiy
najwiksz pozycj kosztów operacyjnych – w 2007 roku ich udzia w kosztach operacyjnych wyniós
68%.
W okresie szeciu miesicy zakoczonym 30 czerwca 2008 r. Antegra odnotowaa wzrost kosztów
operacyjnych o 19% w stosunku do porównywalnego okresu w roku 2007.
Podobnie jak w latach 2005-2007 w okresie 6 miesicy 2008 r. i 2007 r. gówn pozycj w kosztach
operacyjnych stanowiy wynagrodzenia koszty te stanowiy odpowiednio 64% i 65% kosztów
operacyjnych.
Pozostae przychody i koszty
6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2008 r.

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2007 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005
(niebadane)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Pozostae przychody i
koszty, w tym:

(1)

(1)

(13)

(48)

(2)

Zyski/(straty) z
dziaalnoci
inwestycyjnej

6

4

8

5

-

Udzia w zysku (stracie)
spóek zalenych

-

-

(1)

-

-

(7)

(5)

(20)

43

2

Zyski / (starty) z tytuu
rónic kursowych

Na pozycj zysków/strat z dziaalnoci inwestycyjnej skadaj si przychody z tytuu otrzymanych
odsetek oraz przychody z wynajmu.
Koszty finansowe netto

Koszty finansowe
Odsetki
kredytów

6 miesicy
zako czone 30
czerwca 2008 r.

6 miesicy
zako czone 30
czerwca 2007 r.

Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005
(niebadane)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(31)

(29)

(60)

(52)

(4)

(31)

(29)

(60)

(47)

(4)

-

-

5

-

od

Pozostae koszty
finansowe

-

W latach 2005-2007 koszty finansowe wzrosy nieznacznie. Odnotowany wzrost wynika gównie ze
kosztów z tytuu odsetek, bdcego rezultatem zaciganych kredytów. Na dzie 31 grudnia 2005 r.
saldo poyczek wynioso 10 tys. EUR, na 31 grudnia 2006 r. - 586 tys. EUR, za na dzie 31 grudnia
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2007r. - 778 tys. EUR. W okresie 6 miesicy do 30 czerwca 2008 r. koszty finansowe Antegry
utrzymay si na poziomie zblionym do okresu porównywalnego w roku 2007.
Zysk netto za okres
Zysk netto za lata zakoczone 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2005 r.
ksztatowa si na poziomie, odpowiednio, 849 tys. EUR, 502 tys. EUR oraz 102 tys. EUR. Wzrost ten
wynika ze zwikszenia skali dziaalnoci oraz ze wzrostu rentownoci. Powyszy komentarz znajduje
równie zastosowanie w stosunku do zysku netto za okres 6 miesicy do 30 czerwca 2008 r. oraz za
okres 6 miesicy do 30 czerwca 2007 r. czyli odpowiednio 628 tys. EUR oraz 224 tys. EUR.
Aktywa
6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2008 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

(tys. EUR)

(tys. EUR)

1.158

1.151

1.094

181

1.073

1.100

1.040

139

Warto firmy

21

21

-

-

Pozostae wartoci niematerialne i prawne

43

3

16

12

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

10

10

11

-

Pozostae aktywa finansowe

11

17

27

30

Aktywa trwae
Rzeczowe aktywa trwae

Aktywa obrotowe

(tys. EUR)

Rok
zako czony
31.12.2005
(niebadane)
(tys. EUR)

1.837

1.388

425

278

627

639

174

128

Inne aktywa finansowe

7

9

33

12

Aktywa z tytuu odroczonego podatku
dochodowego

-

--

8

9

50

29

13

-

1.153

711

197

129

2.995

2.539

1.519

459

Nalenoci z tytuu dostaw i usug

Pozostae aktywa
rodki pienine i ich ekwiwalenty
Aktywa ogóem

Udzia aktywów trwaych w aktywach ogóem wyniós 45% w 2007 roku. W latach wczeniejszych
wykazywa si natomiast du zmiennoci, w 2006 roku wynosi 72%, co wynikao z zakupu nowej
siedziby firmy, natomiast w roku 2005 39%.
Aktywa obrotowe stanowiy 55% sumy aktywów w 2007 roku, za w roku 2006 oraz 2005 aktywa
obrotowe stanowiy odpowiednio 28% oraz 61% sumy aktywów.
rodki pienine i inne aktywa pienine wzrosy o 261% w okresie od 31 grudnia 2006 r. do
31 grudnia 2007 r.
Stan aktywów na 30 czerwca 2008 r. w stosunku do bilansu na 31 grudnia 2007 r. charakteryzuje si
wzrostem udziau rodków pieninych i salda rachunków bankowych przy równoczesnym spadku
udziau nalenoci z tytuu dostaw i usug i innych nalenoci.
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Kapita wasny i zobowizania
6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2008 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2005
(niebadane)

Rok
zako czony
31.12.2006

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Kapita wasny i rezerwy

689

1.058

759

326

Zobowizania dugoterminowe

570

598

591

49

561

589

586

44

Rezerwy dugoterminowe

8

8

5

5

Rezerwy z tytuu odroczonego podatku
dochodowego

1

1

-

-

1.736

883

169

84

1.536

778

93

72

-

-

3

-

56

54

72

10

Zobowizania z tytuu biecego podatku
dochodowego

-

40

-

-

Pozostae zobowizania

3

8

-

-

Rozliczenia midzyokresowe
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3

1

2

Kapita wasny i zobowizania ogóem

2.995

Poyczki i inne zobowizania finansowe

Zobowizania krótkoterminowe
Zobowizania z tytuu dostaw i usug oraz
pozostae zobowizania
Zobowizania z tytuu obowizkowych
wiadcze emerytalnych
Krótkoterminowe kredyty i poyczki

2.539

1.519

459

Antegra finansuje dziaalno wykorzystujc rodki wasne oraz rodki uzyskane z dugo – i
krótkoterminowego zaduenia.
W latach 2005-2007 sukcesywnie spada udzia kapitau wasnego i rezerw w finansowaniu spóki. W
2005 roku wynosi on 71% a w roku 2007 42%.
W tym samym czasie udzia zobowiza w pasywach zwikszy si z poziomu 29% w 2005 roku do
58% w roku 2007.
W okresie do 30 czerwca 2008 r. w stosunku do 31 grudnia 2007 r. nastpi wzrost udziau
zobowiza z tytuu dostaw i usug oraz pozostaych zobowiza w strukturze finansowania przy
jednoczesnym spadku udziau kapitau wasnego i rezerw, co zwizane jest z wypat dywidendy za
rok 2007.
Wskaniki pynnoci
Ponisza tabela zawiera analiz pynnoci spóki Antegra na podstawie trzech wska ników
odniesionych do okresów objtych przegldem.
6 miesicy
zako czone 30
czerwca 2008 r.
Wska nik pynnoci I

(1)

Wska nik pynnoci II

(2)

Wska nik pynnoci III

(3)

Rok zako czony
31.12.2005
(niebadane)

Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

1,1

1.6

2.5

3.3

1,1

1.6

2.5

3.3

0,7

0.8

1.2

1.5
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(1) Wska nik pynnoci I wyraa zdolno spóki do spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc aktywów obrotowych.
Jest obliczany jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiza krótkoterminowych na koniec danego okresu.
(2) Wska nik pynnoci II wyraa zdolno spóki do spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc aktywów obrotowych
pomniejszonych o zapasy. Jest obliczany jako stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiza
krótkoterminowych na koniec danego okresu.
(3) Wska nik pynnoci III wyraa zdolno spóki do spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc rodków pieninych i
innych aktywów pieninych. Jest obliczany jako stosunek rodków pieninych i innych aktywów pieninych do
zobowiza krótkoterminowych na koniec danego okresu.

Wska niki pynnoci I i II utrzymywa si w analizowanym okresie na wysokim poziomie, wykazujc
jednak tendencj spadkow.
Wska nik pynnoci III obniy si do poziomu 0,7 na 30 czerwca 2008 r., co oznacza, e Antegra ze
rodków pieninych jest w stanie spaci okoo 70% zobowiza krótkoterminowych.
Rachunek przepywów pieninych
Ponisza tabela prezentuje gówne pozycje rachunku przepywów pieninych za lata zakoczone
31 grudnia 2005, 2006 i 2007 r. oraz pierwsze pórocze roku 2007 i 2008.
6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2008 r.

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2007 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005
(niebadane)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

Przepywy pienine netto
z dziaalnoci operacyjnej

494

157

858

482

169

Przepywy pienine netto
z dziaalnoci inwestycyjnej

(38)

(6)

298

(919)

(89)

Przepywy pienine netto
z dziaalnoci finansowej

(26)

(141)

(643)

480

(52)

Antegra odnotowaa wzrost rodków pieninych z dziaalnoci operacyjnej o 78% wartoci
przepywów pieninych netto z dziaalnoci operacyjnej w stosunku do roku 2006. Wzrost wynika z
regularnej dziaalnoci operacyjnej spóki.
W 2007 roku Antegra osigna dodatnie wpywy pienine netto z dziaalnoci inwestycyjnej w
wysokoci 298 tys. EUR.
W 2007 Antegra osigna ujemne przepywy pienine netto z dziaalnoci finansowej w wysokoci
643 tys. EUR.
W okresie szeciu miesicy zakoczonym 30 czerwca 2008 r. Antegra odnotowaa wzrost przepywów
pieninych netto z dziaalnoci operacyjnej co zwizane byo przede wszystkim ze wzrostem
poziomu zysku za okres obrotowy.
Analiza rentownoci

Przychody ze sprzeday
Stopa wzrostu
Koszty dziaalnoci operacyjnej
Stopa wzrostu
Zysk (strata) z dziaalnoci operacyjnej
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6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2008 r.

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2007 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005
(niebadane)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

2.423

1.717

3.916

2.414

1.675

41,1%

nd

62,2%

44,1%

nd

(1.726)

(1.448)

(2.946)

(1.891)

(1.560)

19,2%

nd

55,8%

21,2%

nd

970

523
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6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2008 r.

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2007 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005
(niebadane)

-

-

25%

22%

7%

665

239

897

519

109

27,4%

13,9%

22,9%

21,5%

6,5%

628

224

849

502

102

25,9%

13,0%

21,7%

20,8%

6,1%

Stopa zwrotu z kapitaów wasnych

nd

nd

80,2%

66,1%

31,3%

Stopa zwrotu z aktywów

nd

nd

33,4%

33,0%

22,2%

Rentowno na dziaalnoci operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Rentowno zysku brutto
Zysk (strata) netto
Rentowno sprzeday netto

Powyej przedstawione wska niki zostay policzone w oparciu o poniej prezentowane formuy:
– Rentowno na dziaalnoci operacyjnej: zysk (strata) z dziaalnoci operacyjnej/przychody ze sprzeday;
– Rentowno zysku brutto: zysk brutto na sprzeday/przychody ze sprzeday;
– Rentowno sprzeday netto: zysk (strata) netto/przychody ze sprzeday;
– Stopa zwrotu z kapitaów wasnych: zysk (strata) netto przypadajcy Akcjonariuszom/kapitay wasne
– Stopa zwrotu z aktywów: zysk (strata) netto/suma bilansowa

Wzrost przychodów w latach 2005-2007 oraz w pierwszym póroczu roku 2008 by wyszy ni wzrost
kosztów operacyjnych, dziki czemu spóce udao si osign popraw rentownoci.
Rentowno zysku brutto rosa w tempie ponad 20% w latach 2006 oraz 2007. Podobn dynamika
charakteryzowaa si rentowno sprzeday netto.
Nakady inwestycyjne
Ponisza tabela zawiera podsumowanie nakadów inwestycyjnych Antegra w okresach rocznych
objtych historycznymi informacjami finansowymi.
Rok zako czony
31.12.2007
(tys. EUR)
Wartoci niematerialne i prawne
rodki trwae
Nakady inwestycyjne ogóem

Rok zako czony
31.12.2006
(tys. EUR)

Rok zako czony
31.12.2005
(tys. EUR)

4

16

12

154

943

91

158

959
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W badanym okresie Antegra nie prowadzia istotnych inwestycji. Zakupy rodków trwaych i wartoci
niematerialnych i prawnych zwizane byy z rozszerzeniem skali dziaalnoci.
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Finansowanie nakadów inwestycyjnych
Rok zako czony
31.12.2007
(tys. EUR)

(tys. EUR)

4

16

12

4

16

12

0

0

0

154

943

91

80

744

39

74

199

52

158

959

101

rodki wasne
Zaduenie finansowe

rodki wasne
Zaduenie finansowe
Nakady inwestycyjne ogóem

Rok zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

Wartoci niematerialne i prawne

rodki trwae

Rok zako czony
31.12.2006

Antegra finansuje nakady inwestycyjne gównie rodkami wasnymi. W roku 2007 i 2005 aktywa byy
finansowane take poprzez leasing finansowy, natomiast w roku 2006 spóka zacigna kredyt w
wysokoci 199 tys. EUR.
W omawianym okresie, Antegra nabya znaczce udziay w nastpujcych spókach:
6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2008 r.

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2007 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

(tys. EUR)

IBIS a.d. Banja Luka

0

0

25

0

0

Razem

0

0

25

0

0

Transakcja nabycia udziaów bya sfinansowana przy uyciu rodków wasnych Antegra.
W badanym okresie w Antegra nie wystpiy adne zdarzenia nadzwyczajne istotnie wpywajce na jej
wyniki finansowe.

126

LOGOS
Ponisze omówienie i analiza sytuacji operacyjnej i finansowej spóki Logos zostaa przygotowana w
oparciu o zbadane historyczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakoczone 31
grudnia 2007 r. oraz 2006 r., jak równie w oparciu o skonsolidowane póroczne informacje finansowe
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Sprawozdania finansowe za rok zakoczony 31 grudnia
2006 oraz 31 grudnia 2007 r. zostay zbadane przez Nexia Revizija d.o.o., z siedzib w Zagrzebiu,
Koranska 16, 10000, niezalenych biegych rewidentów, zgodnie z normami wykonywania zawodu
biegego rewidenta obowizujcych w Chorwacji i przepisami chorwackiej ustawy o rachunkowoci.
Podstawowa dziaalno Logos

Logos d.o.o. zostaa zaoona w 1993 roku. Spóka Logos prowadzi dziaalno w sektorze usug
informatycznych dla banków, instytucji finansowych oraz duych przedsibiorstw. Logos dostarcza
swoje produkty i usugi do ponad 25 duych instytucji finansowych i przedsibiorstw w Chorwacji i
regionie.
W okresie objtym analiz spóka Logos nie wprowadzaa na rynek istotnych nowych produktów i
usug oraz nie publikowaa informacji na temat opracowania nowych produktów lub usug. Logos
natomiast wielokrotnie wprowadzaa ulepszenia do istniejcych produktów i usug.
Przychody ze sprzeday
6 miesicy
zako czone 30
czerwca 2008 r.

6 miesicy
zako czone 30
czerwca 2007 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

Przychody ze
sprzeday
Sprzeda usug
rynku krajowym

30.047
14.484

13.789

14.293

12.082

191

1.707

26.340

22.928

28.179

25.470

22.786

1.868

870

142

na

Sprzeda usug na
rynku zagranicznym

W latach 2006 oraz 2007 Logos odnotowaa wzrost przychodów ze sprzeday o 14%.
Odnotowano istotn dynamik sprzeday na rynku zagranicznym, w2006 roku przychody z tego tytuu
zwikszyy si 513%, za w roku 2007 o 115%. W konsekwencji udzia sprzeday usug na rynku
zagranicznym w przychodach ze sprzeday wzrós z 0,6% w 2005 roku do ponad 6% w roku 2007.
W okresie szeciu miesicy zakoczonym 30 czerwca 2008 r. Logos odnotowaa wzrost przychodów
ze sprzeday o 5% w stosunku do porównywalnego okresu w roku 2007.

Koszty operacyjne

Koszty operacyjne wedug rodzajów. w
tym:

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2008 r.

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2007 r.

(tys. HRK)

(tys. HRK)

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(9.333)

(10.199)

(20.995)

(17.676)

(16.294)

(1.947)

(3.774)

(45)

(21)

(33)

(323)

(260)

(7.969)

(7.526)

(6.436)

Koszt usug

(1.592)

(1.327)

(3.262)

(2.132)

(2.334)

Koszty pracownicze

(4.237)

(3.034)

(6.444)

(5.304)

(4.888)

Koszt towarów sprzedanych
Koszt materiaów i energii
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6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2008 r.

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2007 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

Amortyzacja

(325)

(968)

(1.292)

(979)

(1.001)

Pozostae koszty operacyjne

(909)

(836)

(1.983)

(1.714)

(1.602)

Spóka Logos odnotowaa wzrost kosztów operacyjnych o okoo 8% w roku 2006 w stosunku do roku 2005.
19% wzrost w roku 2007 wynika gównie ze znacznego wzrostu kosztów usug, amortyzacji oraz kosztów
pracowniczych.
Najwikszy udzia w kosztach w latach 2005-2007 miay koszty materiaów i energii, koszty pracownicze
oraz koszty usug. W roku 2007 ich udzia w kosztach operacyjnych wyniós odpowiednio 38%, 31% oraz
16%.
W okresie szeciu miesicy zakoczonym 30 czerwca 2008 r. Logos odnotowaa spadek kosztów
operacyjnych o 9% w stosunku do porównywalnego okresu w roku 2007.
Podobnie jak w latach 2005-2007 w okresie 6 miesicy 2008 r. i 2007 r. gówn pozycj w kosztach
operacyjnych stanowiy koszty pracownicze, odpowiednio 45% i 30% kosztów operacyjnych.

Pozostae przychody i koszty
6 miesicy
zako czone 30
czerwca 2008 r.

6 miesicy
zako czone 30
czerwca 2007 r.

Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

Pozostae
przychody netto

44

590

628

522

131

Pozostae przychody
operacyjne

44

286

451

212

131

-

304

177

310

-

Zysk z tytuu
sprzeday rodków
trwaych

Pozostae przychody operacyjne wzrastay w caym okresie 2005-2007 osigajc w 2007 roku warto
451 tys. HRK, co oznacza wzrost o 113% w stosunku do roku zakoczonego 31 grudnia 2006 r..

Koszty finansowe netto

Koszty finansowe
netto

6 miesicy
zako czone 30
czerwca 2007 r.

Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(53)

(227)

(23)

5

134

-

-

131

103

52

Przychody z tytuu
odsetek

11

173

15

19

19

Przychody
wynikajce z
rónic kursowych

42

54

116

84

33

Koszty finansowe

90

131

108

108

186

Koszty z tytuu
odsetek

37

87

26

15

20

Koszty wynikajce
z rónic kursowych

53

44

82

93

166

Przychody
finansowe
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6 miesicy
zako czone 30
czerwca 2008 r.

W latach 2005-2007 przychody finansowe wzrosy z poziomu 52 tys. HRK w 2005 roku do 131 tys.
HRK w 2007 roku. Odnotowany wzrost wynika gównie ze zwikszenia przychodów wynikajcych z
rónic kursowych, które w 2007 roku wyniosy 116 tys. HRK, co oznacza wzrost o 38% w stosunku do
roku poprzedniego.
Koszty finansowe w spóce Logos spady z poziomu 186 tys. HRK w 2005 roku do poziomu 108 tys.
HRK w roku 2006 i utrzymay si na tym samym poziomie w roku 2007. Gówn pozycj kosztów
finansowych by koszt rónic kursowych, które w okresie 2005-2007 ulegy zmniejszeniu z 166 tys.
HRK do 82 tys. HRK.
W okresie 6 miesicy do 30 czerwca 2008 r. przychody i koszty finansowe Logos spady w stosunku
do okresu porównywalnego w 2007 roku. Zwizane to byo przede wszystkim ze spadkiem
przychodów/kosztów z tytuu odsetek.
Zysk netto za okres
Zysk netto za lata zakoczone 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2006 r. oraz 31 grudnia 2005 r.
ksztatowa si na poziomie, odpowiednio, 7.641 tys. HRK, 7.362 tys. HRK oraz 5.267 tys. HRK.
Wzrost ten wynika ze zwikszenia skali dziaalnoci oraz poprawy rentownoci. Powyszy komentarz
znajduje równie zastosowanie w stosunku do zysku netto za okres 6 miesicy do 30 czerwca 2008 r.
oraz za okres 6 miesicy do 30 czerwca 2007 r. czyli odpowiednio 4.085 tys. HRK oraz 3.373 tys.
HRK.

Aktywa
6 miesicy
zako czone
30 czerwca 2008 r.

Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

Aktywa trwae

1.939

1.795

12.897

16.458

rodki trwae

1.746

1.599

7.166

7.635

Wartoci niematerialne i prawne

7

-

-

93

Nieruchomoci inwestycyjne

-

-

5.608

5.864

186

196

123

2.866

10.543

7.271

20.303
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456

87

70

4.770

2.671

2.127

4.596

-

-

5.878

7.386

Aktywa finansowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Nalenoci z tytuu dostaw i usug
Poyczki
Nalenoci z tytuu zaliczek na
poczet dywidendy
Pozostae nalenoci
rodki pienine i ich ekwiwalenty
Rozliczenia midzyokresowe
Aktywa ogóem

16.728

211

596

4.819

1.324

1.109

556

226

1.784

3.377

2.950

7.166

1.568

948

42

-

-

12.482

9.066

33.200

33.186

Pomidzy 31 grudnia 2005 r. a 31 grudnia 2007 r., znaczco zmienia si struktura aktywów spóki
Logos. W 2005 roku aktywa trwae stanowiy 50% wszystkich aktywów spóki Logos. W roku 2006
udzia ten spad do poziomu 39% za w roku 2007 wyniós 20%.
W tym samym czasie w spóce Logos wzrasta udzia aktywów obrotowych w aktywach ogóem. Ich
udzia w aktywach spóki stanowi 50% w roku 2005, 61% w 2006, natomiast w 2007 roku aktywa
obrotowe stanowiy ju 80% wszystkich aktywów
Warto rodków pieninych i ich ekwiwalentów spada o 58% w okresie od 31 grudnia 2006 r. do
31 grudnia 2007 r.
Stan aktywów na 30 czerwca 2008 r. w stosunku do bilansu na 31 grudnia 2007 r. charakteryzuje si
wzrostem udziau w aktywach ogóem nalenoci z tytuu dostaw i usug z 30% do 38%.
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Kapita wasny i zobowizania
6 miesicy
zako czone 30
czerwca 2008 r.

Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

Kapita wasny i rezerwy
Zobowizania dugoterminowe
Zobowizania z tytuu poyczek
dugoterminowych
Zobowizania z tytuu leasingu
finansowego
Inne zobowizania dugoterminowe

6.276

2.710

21.009

19.792

615

554

2.371

2.910

-

-

1.981

2.910

615

554

390

-

-

-

-

-

5.591

5.802

9.820

10.484

Zobowizania krótkoterminowe z tytuu
dostaw i usug

955

1.644

714

512

Zobowizania finansowe

270

290

1.094

940

-

1.239

416

247

Zobowizania krótkoterminowe

Zobowizania z tytuu podatku
dochodowego
Pozostae zobowizania

1.871

1.153

4.123

3.626

Rozliczenia midzyokresowe biernen

2.495

1.476

3.473

5.159

12.482

9.066

33.200

33.186

Kapita wasny i zobowizania ogóem

Struktura finansowania Logos ulega istotnym zmianom w latach 2005 – 2007. Udzia kapitaów
wasnych i rezerw w pasywach w 2005 roku wynosi 60%. Udzia ten wzrós w roku 2006 do poziomu
63%, a nastpnie spad do poziomu 30% w 2007 roku. Byo to spowodowane wypat wysokiej
dywidendy dla akcjonariuszy.
W tym samym czasie wzrós udzia zobowiza krótkoterminowych w finansowaniu spóki Logos. W
2005 roku wynosi 32%, po czym spad do poziomu 30% w 2006 roku i wzrós do poziomu 64% w
2007.
W okresie do 30 czerwca 2008 r. w stosunku do 31 grudnia 2007 r. nastapi spadek udziau
zobowiza krótkoterminowych z tytuu dostaw i usug w strukturze finansowania przy jednoczesnym
wzrocie udziau kapitau wasnego, rozlicze midzyokresowych biernych i dochodów przyszych
okresów.
Wskaniki pynnoci
Ponisza tabela zawiera analiz pynnoci Logos na podstawie trzech wska ników odniesionych do
okresów objtych przegldem.
6 miesicy
zako czone 30
czerwca 2008 r.
Wska nik pynnoci I

(1)

Wska nik pynnoci II

(2)

Wska nik pynnoci III

(3)

Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

Rok zako czony
31.12.2005

1,9

1,3

2,1

1,6

1,9

1,2

2,1

1,6

0,6

0,5

0,7

0,2

(1) Wska nik pynnoci I wyraa zdolno spóki do spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc aktywów obrotowych.
Jest obliczany jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiza krótkoterminowych na koniec danego okresu.
(2) Wska nik pynnoci II wyraa zdolno spóki do spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc aktywów obrotowych
pomniejszonych o zapasy. Jest obliczany jako stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiza
krótkoterminowych na koniec danego okresu.
(3) Wska nik pynnoci III wyraa zdolno spóki spaty zobowiza krótkoterminowych za pomoc rodków pieninych i
innych aktywów pieninych. Jest obliczany jako stosunek rodków pieninych i innych aktywów pieninych do
zobowiza krótkoterminowych na koniec danego okresu.

W omawianym okresie, Logos posiadaa wska niki pynnoci I i II na wysokim poziomie, co pokazuje,
e spóka charakteryzuje si du pynnoci finansow. Spadek wska ników w 2007 roku w
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stosunku do roku poprzedniego by spowodowany obnieniem poziomu rodków pieninych. W
okresie 6 miesicy do 30 czerwca 2008 r. nastpia poprawa wska ników pynnoci co zwizane byo
przede wszystkim ze wzrostem wartoci nalenoci z tytuu dostaw i usug przy równoczesnym
spadku zobowiza krótkoterminowych z tytuu dostaw i usug.
Rachunek przepywów pieninych
Ponisza tabela prezentuje gówne pozycje rachunku przepywów pieninych za lata zakoczone
31 grudnia 2005, 2006 i 2007 r.
6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2008 r.

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2007 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

Przepywy pienine netto
z dziaalnoci operacyjnej

1.373

2.686

7.655

11.311

2.060

Przepywy pienine netto
z dziaalnoci inwestycyjnej

(478)

4.699

(1.612)

(915)

(2.147)

Przepywy pienine netto
z dziaalnoci finansowej

(468)

(13.507)

(10.259)

(4.798)

(2.400)

W roku 2006 nastpi znaczcy wzrost przepywów pieninych netto z dziaalnoci operacyjnej do
poziomu 11.311 tys. HRK natomiast w 2007 roku wynosiy one 7.655 tys. HRK. W okresie szeciu
miesicy zakoczonym 30 czerwca 2008 r. Logos odnotowaa wzrost przepywów pieninych netto z
dziaalnoci operacyjnej co zwizane byo przede wszystkim ze wzrostem poziomu zapaconego
podatku dochodowego z poziomu 1.047 tys. HRK (okres pierwszych szeciu miesicy 2007 r.) do
2.485 tys. HRK (okres pierwszych szeciu miesicy 2008 r.)
Wypywy pienine netto z dziaalnoci inwestycyjnej w 2005 roku wyniosy 2.147 tys. HRK nastpnie
w 2006 roku ich warto wyniosa 915 tys. HRK w roku 2007 natomiast 1.162 tys. HRK. Rónica
pomidzy wartoci przepywów pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej za okres pierwszych 6
miesicy 2007 roku a przepywami za okres 6 miesicy 2008 roku wynika przede wszystkim ze
sprzeday rodków trwaych i wartoci niematerialnych w 2007 roku w wysokoci 4.505 tys. HRK.
Wypywy pienine netto z dziaalnoci finansowej wzrastay w latach 2005-2007 z poziomu 2.400 tys.
HRK w 2005 roku do 10.259 tys. HRK w roku 2007. Rónica pomidzy wartoci przepywów
pieninych z dziaalnoci operacyjnej za okres 6 miesicy 2007 roku a przepywami za okres 6
miesicy 2007 roku wynika przede wszystkim z wypaconej dywidendy w 2007 roku w wysokoci
9.476 tys. HRK.
Analiza rentownoci
6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2008 r.

6 miesicy
zako czone
30 czerwca
2007 r.

Rok
zako czony
31.12.2007

Rok
zako czony
31.12.2006

Rok
zako czony
31.12.2005

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

(tys. HRK)

14.484

13.789

30.047

26.340

22.928

5,0%

nd

14,1%

14,9%

nd

Koszty dziaalnoci operacyjnej

(9.333)

(10.199)

(20.995)

(17.676)

(16.294)

Stopa wzrostu

(8,5%)

nd

18,8%

8,5%

nd

Zysk (strata) z dziaalnoci operacyjnej

5.195

3.876

9.503

8.876

6.765

Rentowno na dziaalnoci operacyjnej

35,9%

28,1%

31,6%

33,7%

29,5%

5.158

4.276

9.703

9.181

35,6%

31,0%

32,3%

34,9%

Przychody ze sprzeday
Stopa wzrostu

Zysk (strata) brutto
Rentowno zysku brutto
Zysk (strata) netto

6.631
28,9%

4.085

3.373

7.641

7.362

5.267

28,2%

24,5%

25,4%

27,9%

23,0%

Stopa zwrotu z kapitaów wasnych

nd

nd

282,0%

35,0%

26,6%

Stopa zwrotu z aktywów

nd

nd

84,3%

22,2%

15,9%

Rentowno sprzeday netto
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Powyej przedstawione wska niki zostay policzone w oparciu o poniej prezentowane formuy:
– Rentowno na dziaalnoci operacyjnej: zysk (strata) z dziaalnoci operacyjnej/przychody ze sprzeday;
– Rentowno zysku brutto: zysk brutto na sprzeday/przychody ze sprzeday;
– Rentowno sprzeday netto: zysk (strata) netto/przychody ze sprzeday;
– Stopa zwrotu z kapitaów wasnych: zysk (strata) netto przypadajcy Akcjonariuszom/kapitay wasne
– Stopa zwrotu z aktywów: zysk (strata) netto/suma bilansowa

Nakady inwestycyjne
Ponisza tabela zawiera podsumowanie nakadów inwestycyjnych spóki w latach 2005 - 2007.
Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

(tys. HRK)

(tys. HRK)

Wartoci niematerialne i prawne
rodki trwae
Nakady inwestycyjne ogóem

Rok zako czony
31.12.2005
(tys. HRK)

-

-

279

2.055

1.225

8.111

2.055

1.225

8.390

W omawianym okresie, spóka nie prowadzia adnych znaczcych inwestycji. Wartoci niematerialne
oraz rodki trwae byy zakupione w zwizku z rozwojem wasnej dziaalnoci.
Finansowanie nakadów inwestycyjnych
Rok zako czony
31.12.2007

Rok zako czony
31.12.2006

(tys. HRK)
Wartoci niematerialne i prawne
rodki wasne

Rok zako czony
31.12.2005

(tys. HRK)
-

(tys. HRK)
-

279
279

-

-

-

-

-

rodki trwae

2.055

1.225

8.111

rodki wasne

1.501

835

8.111

554

390

-

2.055

1.225

8.390

Zaduenie finansowe

Zaduenie finansowe
Nakady inwestycyjne ogóem

Logos finansuje nakady inwestycyjne gównie rodkami wasnymi.
W badanym okresie w spóce nie wystpiy adne zdarzenia nadzwyczajne istotnie wpywajce na jej
wyniki finansowe.
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Tendencje
Kluczowe tendencje, które mog mie wpyw na nasz dziaalno w najbliszych latach, s
nastpujce:
x

Nowe podmioty na rynku bankowym. Rynki bankowe w Europie Poudniowo – Wschodniej s
relatywnie mniej zaawansowane pod wzgldem rozwoju i nie s jeszcze nasycone. Z tego
powodu spodziewamy si, e grupy finansowe, które jeszcze nie s obecne w naszym regionie
rozpoczn tu dziaalno w sektorze bankowym. Obecnie zauwaamy wzrost zainteresowania
gównie ze strony instytucji rosyjskich, które nie byy wczeniej obecne ze wzgldu na
ograniczenia o charakterze politycznym. Zniesione ostatnio ograniczenia spowoduj, naszym
zdaniem, wejcie do regionu szeregu rosyjskich banków. Nowe podmioty bd nowym
potencjalnym rynkiem dla naszego pionu bankowego.

x

Wzrastajca liczba oszustw bdzie wymagaa bardziej zaawansowanych rodków
bezpiecze stwa. W ostatnich latach obserwuje si wzrost liczby oszustw towarzyszcy
zwaszcza popularyzacji bankowoci internetowej. Wynika z tego konieczno wdraania bardziej
zaawansowanych rodków bezpieczestwa. Obecnie staje si to ju nie tylko konsensusem
rynkowym, ale wymogiem organów nadzoru. Na przykad bank centralny Chorwacji zaleca
uywanie przez banki przynajmniej dwóch odrbnych metod uwierzytelniania. Uwaamy, e tego
typu zalecenia mog zosta wydane take w innych krajach naszego regionu.

W perspektywie krótkoterminowej, oprócz nabycia przez Spók udziaów w Spókach Zalenych, w
ocenie Zarzdu nie wystpiy od 31 grudnia 2007 r. do dnia zatwierdzenia Dokumentu
Rejestracyjnego istotne tendencje w zakresie produkcji, sprzeday, zapasów, kosztów i cen
sprzeday, które miayby wpyw na sytuacj finansow lub wyniki Spóki i Grupy.
Zarzdowi nie s znane tendencje, niepewne elementy, dania, zobowizania ani zdarzenia, które
wedle wszelkiego prawdopodobiestwa mogyby mie znaczcy wpyw na perspektywy Spóki i Grupy
do koca roku obrotowego 2008.
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Zasoby kapitaowe
Informacja dotyczca róde kapitau Emitenta
Ponisza tabela prezentuje dane finansowe dotyczce wartoci kapitau wasnego oraz zaduenia,
ustalone w oparciu o skonsolidowane informacje finansowe Grupy na dzie 30 wrzenia 2008 r.
na dzie
30 wrzenia 2008 r.
(w tys. PLN)
Zaduenie krótkoterminowe ogóem
- gwarantowane

-

- zabezpieczone

331

- niegwarantowane/niezabezpieczone
Zaduenie dugoterminowe ogóem (z wyczeniem biecej
czci zaduenia dugoterminowego)

20.374

2.451

- gwarantowane

-

- zabezpieczone

1.691

- niegwarantowane/niezabezpieczone

760

Kapita wasny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominujcej

264.645

Kapita zakadowy

257.700

Pozostay kapita

-

Rónice kursowe z przeliczenia jednostek zalenych

(3.494)

Zyski z lat poprzednich i wynik biecego okresu

10.439

Udziay mniejszoci
Ogóem kapita wasny
A. rodki pienine
B. Ekwiwalenty rodków pieninych
C. Papiery wartociowe przeznaczone do obrotu
D. Pynno (A) + (B) + (C)

82
264.727
35.093
35.093

E. Biece nalenoci finansowe

5

F. Krótkoterminowe zaduenie w bankach

-

G. Bieca cz zaduenia dugoterminowego

331

H. Inne krótkoterminowe zaduenie finansowe

20.374

I. Krótkoterminowe zaduenie finansowe (F)+(G)+(H)

20.705

J. Krótkoterminowe zaduenie finansowe netto (I)-(E)-(D)
K. Dugoterminowe kredyty i poyczki bankowe

(14.393)
1.691

L. Wyemitowane obligacje

-

M. Inne dugoterminowe kredyty i poyczki bankowe

-

N. Dugoterminowe zaduenie finansowe netto (K)+(L)+(M)
O. Zaduenie finansowe netto (J)+(N)
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20.705

1.691
(12.702)

Potrzeby kredytowe
Obecnie, w Spóce nie wystpuje zapotrzebowanie na finansowanie zewntrzne oraz nie przewiduje
si aby takie finansowanie byo niezbdne w najbliszej przyszoci.
Ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitaowych
Na dzie 30 wrzenia 2008 r. Spóka posiadaa wymienione poniej ograniczenia w wykorzystaniu
zasobów kapitaowych.
Zgodnie z warunkami emisji obligacji, doczonymi do umowy o realizacji emisji obligacji, zawartej
12 grudnia pomidzy Asseco Adria S.A. a Bankiem Pekao S.A., ustanowienie przez Spók lub inn
spók wchodzc w skad grupy hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego,
przewaszczenia na zabezpieczenie, porczenia, prawa zatrzymania lub innego obcienia
skadników majtkowych lub przychodów jako zabezpieczenia obligacji, weksli i innych papierów
wartociowych stanowi naruszenie warunków emisji, skutkujce postawieniem obligacji
wyemitowanych przez Spók w stan natychmiastowej wymagalnoci.
Spóka Antegra otrzymaa kredyt udzielony przez VOLKSBANK, limit zaduenia z tego tytuu to
600 tys. EUR, a stan zaduenia na dzie 30 wrzenia 2008 r. wynosi 496 tys. EUR. Kredyt jest
zabezpieczony hipotek na budynku spóki.
Spóka Pexim d.o.o. posiada zobowizanie pozabilansowe z tytuu gwarancji bankowych
i ubezpieczeniowych udzielonych jako zabezpieczenie naleytego wykonania umów handlowych
i zabezpieczajcych roszczenia w okresie gwarancji i rkojmi. Warto zobowizania z tego tytuu na
dzie 30 wrzenia 2008 r. wynosia 496 tys. EUR.
Finansowanie istotnych inwestycji
Spóka zamierza finansowa swoje przysze inwestycje ze rodków wasnych, w tym ze rodków
pozyskanych w ramach publicznej oferty akcji Spóki.
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OTOCZENIE RYNKOWE
Opis rynku
Makroekonomia regionu Europy Poudniowo-Wschodniej
Pod pojciem Europy Poudniowo-Wschodniej kryje si region skupiajcy 9 pastw: Albani, Boni i
Hercegowin, Bugari, Chorwacj, Czarnogór, Kosowo, Macedoni, Rumuni i Serbi. Cech
wspóln wspomnianych pastw jest rodowód ustroju gospodarczego – adne z nich przed rokiem
1990 nie miao nic wspólnego z tradycyjnym kapitalizmem. Obecnie, kraje te znajduj si w fazie
przejcia z gospodarek postsocjalistycznych (system nakazowo-rozdzielczy) do gospodarek
wolnorynkowych. Procesy te obejmuj prywatyzacj, liberalizacj rynku, uatwianie rozwoju rynku,
reformowanie systemu finansów publicznych i systemu instytucjonalnego pastwa, popieranie rozwoju
rynków finansowych. Pastwa regionu Europy Poudniowo-Wschodniej zdecydowanie wspieraj
transformacj gospodarcz i na dobre wkroczyy na szybk ciek budowy gospodarki
wolnorynkowej. wiadcz o tym dane EBOR (Transition Report 2006), które w formie tabelarycznej
zostay zaprezentowane poniej.
Stopie transformacji Polski i gospodarek Europy Poudniowo-Wschodniej*
Infrastru
ktura

red
nia
ocen

Reforma infrastruktury

Rynki papierów
wartociowych i
niebankowe instytucje
finansowe

Instytucje finansowe

Reforma banków i
stóp procentowych

Polityka konkurencji

Handel i system kursu
walutowego

Rozwój rynków i konkurencji

3,3

4,3

3,7

4,3

4,3

3,0

3,7

3,7

3,3

3,73

Albania

3,0

4,0

2,3

4,3

4,3

2,0

2,7

1,7

2,0

2,92

Liberalizacja cen

Polska

Restrukturyzacja i
zarzdzanie

Maa prywatyzacja

Sektor przedsibiorstw

Dua prywatyzacja

Pa stwo

BiH

2,7

3,0

2,0

4,0

3,7

1,7

2,7

1,7

2,3

2,57

Bugaria

4,0

4,0

2,7

4,3

4,3

2,7

3,7

2,7

3,0

3,47

Chorwacja

3,3

4,3

3,0

4,0

4,3

2,3

4,0

3,0

3,0

3,46

Czarnogór
a

3,3

3,0

2,0

4,0

3,3

1,0

2,7

1,7

1,7

2,52

Macedonia

3,3

4,0

2,7

4,0

4,3

2,0

2,7

2,3

2,0

3,26

Rumunia

3,7

3,7

2,7

4,3

4,3

2,7

3,0

2,0

3,3

3,29

Serbia

2,7

3,7

2,3

4,0

3,3

1,7

2,7

2,0

2,0

2,70

ródo: EBOR, Transition Report 2006: Finance in transition
* Skala od 1 do 4,3 – im wyszy wska nik, tym wikszy postp w danej dziedzinie

Na kondycj gospodarek wielu pastw regionu istotny wpyw miaa wojna, której podoem byy
denia narodowowyzwolecze przekadajce si na rozpad Jugosawii na pocztku lat
dziewidziesitych ubiegego stulecia, a take konflikt zbrojny w 1999 roku, w wyniku którego
niepodlego w 2008 roku uzyskao Kosowo. Cao obrazu politycznego zachodniej czci regionu
uzupenia secesja Czarnogóry, do której doszo w 2006 roku. Ponadto na rozwój gospodarczy istotny
wpyw w Bugarii mia kryzys bankowy w 1996 roku, w wyniku którego 14 banków upado, a
gospodark opanowaa hiperinflacja. Podobny wpyw mia kryzys tzw. piramid finansowych w Albanii
w tym samym roku, który doprowadzi nieomal do rozpadu struktur pastwa.
Wikszo gospodarek regionu nie jest zrzeszona w ramach Unii Europejskiej – wyjtkiem s
Rumunia i Bugaria, które przystpiy do UE z pocztkiem 2007 roku. Wikszo pozostaych krajów
znajduje si w rónym stopniu przygotowa do akcesji do UE (najbliej tego jest Chorwacja, która
prowadzi rozmowy z UE).
Pozostaoci gospodarek postsocjalistycznych jest umiarkowany udzia sektora prywatnego w
kreowaniu PKB, a take specyficzna struktura poday oraz popytu. Wedug opracowania „Raport z
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Transformacji - Nowa Europa” przygotowanego przez Instytut Wschodni udzia sektora prywatnego w
PKB oscylowa w 2006 roku od 55% (Bonia i Hercegowina) do 75% (Albania i Bugaria). W
wikszoci gospodarek (poza Chorwacj) zwraca uwag równie relatywnie wysoki udzia rolnictwa w
strukturze produkcji – od 10% (np. Bugaria czy Rumunia) do 23% (Albania). Na konsumpcj w
regionie przeznacza si od 78% (Chorwacja) do 125% PKB (Bonia i Hercegowina). W niektórych
gospodarkach przeznacza si na konsumpcj wicej ni wytwarzaj one same (np. Albania, Bonia i
Hercegowina, Serbia). Omówione parametry strukturalne przedstawia ponisza tabela.
Parametry strukturalne Polski i pa stw regionu Europy Poudniowo-Wschodniej w 2006 roku
Pa stwo

Udzia sektora
prywatnego
w PKB

Struktura produkcji

Struktura popytu**

Rolnictwo

Przemys

Usugi

Konsumpcja

Akumulacja

Polska

75

5

31

65

81

19

Albania

75

23

22

56

100

24

BiH

55

10

25

65

125

19

Bugaria

75

10

32

59

89

28

Chorwacja

60

7

31

62

78

31

Macedonia

65

13

29

58

97

20

Rumunia

70

10

35

55

88

23

55%/65%*

16

33

51

104

18

Serbia i Czarnogóra

ródo: Raport z Transformacji – Nowa Europa, Instytut Wschodni 2007
* Serbia – 55%, Czarnogóra – 65%
** w przypadku pastw o ujemnym saldzie wymiany handlowej, suma tych dwóch elementów przekracza 100% PKB, poniewa
ilo towarów i usug przeznaczona do konsumpcji i tworzenia kapitau jest wysza od wielkoci produkcji krajowej (z powodu
nadwyki importu nad eksportem).

Rozwój pastw regionu Europy Poudniowo-Wschodniej w ostatnich latach jest ponadprzecitny w
porównaniu z reszt kontynentu oraz wiatem. Wie si to przede wszystkim z szybkimi postpami
we wdraaniu reform wolnorynkowych, w tym deregulacj gospodarek oraz umiarkowanie
restrykcyjnym reimem podatkowym. Niemniej PKB niektórych krajów w regionie jest niszy ni przed
1989 rokiem. Dotyczy to BiH, Macedonii, Czarnogóry i Serbii. Poniszy wykres prezentuje zmian
realnego PKB w 2006 roku w porównaniu z 1989 rokiem.
Wskanik realnego wzrostu PKB w 2006 roku (1989=100)
w Polsce i pa stwach regionu Europy Poudniowo-Wschodniej
180

158

160

144

140
105

120

113

100

100
75

80

104

91
73

64

60
40
20
0
Polska

Albania

BiH

Bugaria

Chorwacja

Czarnogóra Macedonia

Rumunia

Serbia

rednia
waona
SEE8

ródo: Raport z Transformacji – Nowa Europa, Instytut Wschodni 2007
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Na rozwój gospodarczy wpyw ma równie udzia podmiotów zewntrznych. Mowa przede wszystkim
o bezporednich inwestycjach zagranicznych, które z reguy z roku na rok s coraz wiksze (gównie
prywatyzacje i akwizycje banków). Do tego dochodz rodki pomocowe dla pastw odbudowujcych
swoje gospodarki po konfliktach zbrojnych pynce z organizacji midzynarodowych oraz rzdów.
Wpyw na ksztatowanie si PKB maj równie transfery zwizane z czonkowstwem lub przysz
akcesj do Unii Europejskiej. Do najwikszych inwestorów zagranicznych w regionie wedug kraju
pochodzenia nale: Niemcy, Wochy, Austria, Holandia, Francja i Grecja. Ponisza tabela
charakteryzuje napyw bezporednich inwestycji zagranicznych do pastw regionu Europy rodkowoWschodniej poczwszy od 1990 roku.

Pa stwo

rednioroczny
napyw FDI1 w
latach 1990-2005
(w mln USD)

Albania

Napyw FDI w
2003 roku
(w mln USD)

Napyw FDI w
2004 roku
(w mln USD)

Napyw FDI
w 2005 roku
(w mln USD)

Napyw FDI w
2006 roku
(w mln USD)

178

338

277

325

63

BiH

78

381

668

521

423

Bugaria

306

2.097

3.452

3.862

5.172

Chorwacja

543

2.049

1.227

1 790

3.556

-

45

63

482

628

bd

bd

bd

bd

bd

Czarnogóra
Kosowo
Macedonia

59

96

157

100

351

Rumunia

656

2.213

6.517

6.483

11.394

Serbia

254

1.365

966

1.609

4.499

ródo: UNCTAD, Word Investment Report 2007

Procesowi akumulacji kapitau sprzyja umiarkowanie restrykcyjny reim podatkowy, który cechuje
niektóre pastwa Europy Poudniowo-Wschodniej. Dotyczy to podatku od dochodów przedsibiorstw i
podatku od zysków kapitaowych, ale take narzutów na wynagrodzenia. Najnisze stawki CIT w
regionie maj: Czarnogóra (9%) oraz Serbia i Bugaria (10%). W zakresie podatku od zysków
kapitaowych najnisze stawki obowizuj w Czarnogórze (9%), Serbii (10%) i Macedonii (10,5%).
Ponisza tabela przedstawia podstawowe stawki podatkowe w pastwach regionu.
Podstawowe stawki podatkowe w gospodarkach regionu Europy Poudniowo-Wschodniej

Pa stwo

Albania
BiH

CIT
(w %)

Podatek od
zysków
kapitaowych
(w %)

PIT
(w %)

Narzuty spoeczne
na wynagrodzenia
(w %)

VAT
(w %)

10

10

20

20

30,7

10-30

5-30

10-30

17

27,9

Bugaria

10

10

15

20

23,98-24,68

Chorwacja

20

do 45

0

22

17,2

Czarnogóra

9

15

9

17

16,1

Macedonia

12

12

10,5

18

Na

Rumunia

16

16

16

19

30,75-34,75

Serbia

10

12-20

10

18

17,9

ródo: South East Europe in the spotlight, October 2006, Raiffeisen Research; Index of Economic Freedom, 2008,
www.heritage.org

Pastwa regionu Europy Poudniowo-Wschodniej cechuje umiarkowany poziom inflacji. Jest on w
kadym kraju najwyej jednocyfrowy. W 2007 roku oscylowa od 1,6% w BiH do 9,8% w Bugarii (dane
za CIA Factbook 2008). Powaniejszym problemem, z którym boryka si wiele gospodarek regionu
jest bezrobocie. Stopa bezrobocia w regionie wahaa si od 4,1% w Rumunii do 45,5% w BiH. Poza
BiH w regionie wystpoway jeszcze dwa pastwa, których rozmiar bezrobocia by niepokojco wysoki
– w Kosowie wynosio ono 43%, a w Macedonii prawie 35%. Bezrobocie w krajach regionu miao z

1
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Foreign Direct Investment- bezporednie inwestycje zagraniczne

reguy charakter strukturalny, który by zwizany z niedostosowaniem poday i popytu w zakresie
kwalifikacji, pci, wieku oraz lokalizacji geograficznej pracowników i pracodawców.
Ponisze tabele przedstawiaj charakterystyki poszczególnych pastw regionu.
Albania

Bonia i Hercegowina

Realny wzrost PKB

6,0%

PKB per capita

5.800 USD

Inflacja

2,9%

Bezrobocie

13,2%

Realny wzrost PKB
PKB per capita

Inwestycje

Dug publiczny

51,4% PKB

Dug publiczny

Rachunek biecy

-1.202 mln USD

1,6%

Bezrobocie

23,3% PKB

bd

6.100 USD

Inflacja

Inwestycje

Produkcja przemysowa

6,0%

45,5%
bd
34,0%

Produkcja przemysowa
Rachunek biecy

6,7%
-1.939 mln USD

ródo: CIA World Factbook 2008

ródo: CIA World Factbook 2008

Bugaria

Chorwacja

Realny wzrost PKB

6,2%

PKB per capita

11.800 USD

Realny wzrost PKB

5,7%

PKB per capita

Inflacja

9,8%

Inflacja

Bezrobocie

7,7%

Bezrobocie

15.500 USD
2,9%
11,8%

Inwestycje

29,8% PKB

Inwestycje

30,1% PKB

Dug publiczny

10,5% PKB

Dug publiczny

47,8% PKB

Produkcja przemysowa
Rachunek biecy

14,0%
-8.53 mln USD

Produkcja przemysowa
Rachunek biecy

5,3%
-4.85 mln USD

ródo: CIA World Factbook 2008

ródo: CIA World Factbook 2008

Czarnogóra

Kosowo

Realny wzrost PKB
PKB per capita
Inflacja
Bezrobocie

7,5%
3.800 USD
3,4%
14,7%

Realny wzrost PKB
PKB per capita
Inflacja
Bezrobocie

2,6%
1.800 USD
2,0%
43,0%
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Czarnogóra

Kosowo

Inwestycje

30,5% PKB

Inwestycje

Dug publiczny

38,0% PKB

Dug publiczny

bd
bd

Produkcja przemysowa

bd

Produkcja przemysowa

Rachunek biecy

bd

Rachunek biecy

29,0% PKB

-58.3 mln USD

ródo: CIA World Factbook 2008

ródo: CIA World Factbook 2008

Macedonia

Rumunia

Realny wzrost PKB

5,1%

PKB per capita

8.400 USD

Inflacja

2,3%

Bezrobocie

34,9%

Realny wzrost PKB

6,0%

PKB per capita

11.100 USD

Inflacja

4,8%

Bezrobocie

4,1%

Inwestycje

17,7% PKB

Inwestycje

28,0% PKB

Dug publiczny

30,8% PKB

Dug publiczny

13,0% PKB

Produkcja przemysowa
Rachunek biecy

1,7%
-249 mln USD

ródo: CIA World Factbook 2008

Produkcja przemysowa
Rachunek biecy

10,6%
-23.020 mln USD

ródo: CIA World Factbook 2008

Serbia
Realny wzrost PKB
PKB per capita
Inflacja
Bezrobocie

7,3%
10.400 USD
6,8%
18,8%

Inwestycje

20,1% PKB

Dug publiczny

37,0% PKB

Produkcja przemysowa
Rachunek biecy

1,8%
-6.889 mln USD

ródo: CIA World Factbook 2007

Wedug informacji zawartych w raporcie Midzynarodowego Funduszu Walutowego („World Economic
Outlook Database. October 2008”), naley spodziewa si, i region Europy Centralnej i Wschodniej
w cigu przynajmniej nastpnych kilku lat przeyje gwatowny rozwój gospodarczy. Eksperci z
centrum bada Midzynarodowego Funduszu Walutowego przewiduj, e rednioroczny wzrost PKB
przy staych cenach w latach 2008-2013 bdzie waha si pomidzy 3,7% a 8,6%. Przewiduje si, e
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najszybciej rozwijajce si gospodarki w regionie bd miay Albania, Bugaria, Macedonia, Rumunia
oraz Serbia.
PKB przy staych cenach w walucie lokalnej (prognozy)
Kraj

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Albania

6,1%

6,3%

6,2%

6,2%

6,2%

6,1%

BiH

5,5%

5,0%

5,0%

4,5%

4,0%

4,0%

Bugaria

6,3%

4,3%

5,5%

6,0%

6,0%

6,5%

Chorwacja

3,8%

3,7%

4,5%

4,8%

4,8%

4,8%

Czarnogóra

7,5%

5,0%

4,8%

4,5%

4,2%

4,0%

Macedonia

5,5%

5,0%

5,0%

5,0%

4,0%

4,0%

Rumunia

8,6%

4,8%

5,3%

5,7%

5,8%

6,0%

Serbia

6,0%

6,0%

6,5%

6,5%

6,0%

5,5%

ródo: World Economic Outlook Database. Pa dziernik 2008. Mi dzynarodowy Fundusz Walutowy
Sektor informatyczny w Europie Poudniowo-Wschodniej
Obecnie Grupa Asseco SEE dziaa gównie w nastpujcych czterech obszarach rynku
informatycznego:
x
x
x
x

rozwizania i usugi dla sektora bankowego,
dostawa, instalacja i usugi zwizane z bankomatami oraz terminalami patniczymi,
rozwizania i usugi dla sektora telekomunikacyjnego oraz
usugi integracyjne i dostawa oraz instalacja systemów i sprztu informatycznego.

Z tego wzgldu, w naszej ocenie, celowe bdzie przedstawienie trzech segmentów, do których
adresujemy swoje produkty, a mianowicie bankowoci komercyjnej, rynku bankomatów i terminali
patniczych oraz ogólnie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.
Bankowo
Wedug raportu „CEE Banking” sektor bankowy w krajach Europy Poudniowo-Wschodniej znajduje
si w fazie intensywnego wzrostu od kilku lat, jednak mieszkacy regionu nadal w znacznie
mniejszym stopniu korzystaj usug bankowych ni mieszkacy Europy Zachodniej. Sytuacja ta
pozostawia due moliwoci rozwoju dla banków dziaajcych w tym regionie poprzez zaspokajanie
popytu spoeczestwa na róne usugi bankowe.
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Aktywa banków jako % PKB w Europie rodkowej (CE), Europie Poudniowo Wschodniej
(SEE) i Wspólnocie Niepodlegych Pa stw (CIS), (2006)
Strefa Euro: 235,5%

ródo: Raport CEE Banking

Kredyty udzielone gospodarstwom domowym (jako % PKB i PKB per capita)

ródo: Raport CEE Banking

Wedug raportu „Bankowo detaliczna w Polsce i Europie rodkowej” mona zatem przypuszcza,
e rynek ten bdzie rozwija si w podobnych fazach, lecz w szybszym tempie jak miao to miejsce w
Polsce.
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Fazy rozwoju rynku bankowego w regionie Europy Centralne i Poudniowo-Wschodniej

ródo: Raport „Bankowo detaliczna w Polsce i Europie rodkowej”

Rosncy udzia prywatnych i zagranicznych banków, które agresywnie penetruj rynek, podnosi
poziom konkurencji i konsekwentnie podnosi jako, zakres i dostpno usug bankowych. To
powoduje przyspieszenie procesu rozwoju sektora bankowego, dziki czemu kraje Europy rodkowoWschodniej bd powoli osiga podobny poziom nasycenia usugami bankowymi do Europy
Zachodniej.
Aby utrzyma konkurencyjno banki potrzebuj nowoczesnych narzdzi zarówno do zwikszania
przychodów, jak i kontroli kosztów, co wie si z opracowaniem i wprowadzeniem nowoczesnych
rozwiza informatycznych.
Asseco SEE posiada dominujc pozycj jako dostawca wasnych systemów IT do banków regionu, w
szczególnoci pod wzgldem liczby banków, w których wdroony zosta centralny system danej firmy.
Na wykresach w opisie poszczególnych regionów i krajów, kolorem pomaraczowym oznaczono
banki, w których wdroony jest jeden z gównych systemów oferowanych przez Asseco SEE.
Najwiksze banki w Europie Poudniowo Wschodniej (z wyczeniem Grecji) pod wzgldem
wielkoci aktywów w podziale na kraje

Kosowo
0.5%

Rumunia
37.8%

R Srpska
0.8%
Czarnogóra
1.2%

Chorwacja
19.3%

Macedonia
2.1%
Federacja Boni i
Hercegowiny
2.2%

ródo: Spóka

Sowenia
16.5%

Serbia
7.5%
Bugaria
12.0%
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Konkurencja Asseco SEE w Europie Poudniowo Wschodniej (z wyczeniem Grecji) pod
wzgldem aktywów banków z wdroonym danym systemem centralnym

ASEE7%

Iflex 7%
In-house 23%

Temenos 7%

Delta Informatique
5%
Wave 3%
Misys 3%
HRC 2%

ZIS 1%
Aleri, Fidelity
(Profile) 1%

Other 36%

JVMTechnolog
2%
Metavante
Kirchman 2%
Financial
Technologies 1

ródo: Spóka

Rumunia
Najwiksze banki w Rumunii
(pod wzgldem aktywów) (2007)

Inne 13.9%
Erste Group 25.6%
ING group 4.5%
CEC Bank 4.6%
Volksbank Group
5.4%
Alpha Group 5.5%
UniCredit Group
5.5%
EFG Group 5.7%
Banca Transilvania
S.A. 5.9%

ródo: Spóka

Societe Generale
Group 16.7%
Raiffeisen Group
6.8%

Udzia rynkowy dostawców systemów
centralnych w bankach w Rumunii
(mierzone aktywami banków)* (2007)
Aleri,
ASEE1.9%
Fidelity
Probass
(Profile)
2.7%
3.1% Financial
Technologi
es 3.8%
WAVE
3.8%
Iflex 4.8%
JVM
Technologi
c 4.9%

Misys
8.6%

Temenos
0.9%

Fiserv
0.1%
TietoEnator
&ERI 0.0%
SAPERP
and Qbank
0.0%

inne 32.4%
Delta
Informatiqu
e 11.6%

In-house
21.2%

ródo: Spóka

* wedug wielkoci aktywów banków, w których zainstalowane s systemy centralne danego producenta oprogramowania
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Serbia i Czarnogóra
Najwiksze banki w Serbii
(pod wzgldem aktywów) (2007)

Udzia rynkowy dostawców systemów
centralnych w bankach w Serbii (mierzone
aktywami banków)* (2007)

Temenos
4.0%

Inne 31.2%

Sito 0.0%
Inne 0.0%

Intesa Sanpao
Group 16.0%

Alpha Group
4.2%
Societe
Generale Group
4.3%
NBG Group
4.9%

Misys 2.5%
Wave 4.9%
In-house
7.4%

Raiffeisen
Group 12.9%

ProCredit Group
Hypo Group
5.1%
Erste Group EFG Group 5.2%
11.0%
5.1%

ródo: Spóka

Iflex 7.6%
ZIS 9.5%
ASEE
64.0%

ródo: Spóka

* wedug wielkoci aktywów banków, w których zainstalowane s systemy centralne danego producenta oprogramowania

Najwiksze banki w Czarnogórze (pod
wzgldem aktywów) (2007)

NLB Group 14.1%
Hypo Group 14.6%

Udzia rynkowy dostawców systemów
centralnych w bankach w Czarnogórze
(mierzone aktywami banków)* (2007)
Sito 0.7%
Megatrend
2.3%

Atlas Group 5.6%
Opportunity Bank
a.d. 4.9%
Societe Generale
Group 3.0%
Prva Banka Crne
Gore a.d. 16.4%

Temenos
5.7%

inne 0.0%

ZIS 13.9%

Komercijalna
Banka 2.7%

ASEE
42.9%

Hipotekarna Banka
a.d. 2.4%
First Financial Bank
a.d. 0.2%

Unifor
34.5%

OTPGroup 36.0%

ródo: Spóka

ródo: Spóka

* wedug wielkoci aktywów banków, w których zainstalowane s systemy centralne danego producenta oprogramowania
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Macedonia
Najwiksze banki w Macedonii (pod
wzgldem aktywów) (2007)

Udzia rynkowy dostawców systemów
centralnych w bankach w Macedonii
(mierzone aktywami banków)* (2007)

National Bank od the
Republic of
Macedonia 32.2%

Inne 6.2%

Unifor
2.4%

Alpha Group 1.7%

Iflex 1.7%

In-house
7.2%

Izvozna i Kreditna
Banka AD 2.2%
Societe Generale
Group 2.2%

NBG Group 17.4%

Univerzalna
Investiciona Banka
AD 2%
Stopanska Banka AD
2.4%
ProCredit Group 3.0%

Komercijalna Banka
16.8%

Temenos
17.4%

ASEE
39.1%

inne
32.2%

NLB Group 13.5%

ródo: Spóka

ródo: Spóka

* wedug wielkoci aktywów banków, w których zainstalowane s systemy centralne danego producenta oprogramowania

Albania
Najwiksze banki w Albanii (pod wzgldem
aktywów) (2007)

Udzia rynkowy dostawców systemów
centralnych w bankach w Albanii (mierzone
aktywami banków)* (2007)
Temenos
3.2%

Others 0.4%
Raiffeisen Group
40.1%

International
Commercial Bank
(ICB) 0.7%
United Bank of
Albania 0.8%
NBG Group 3.2%
Emporiki Group
3.8%

National Commerc
Bank (NCB) 17.4%

ProCredit Group
5.5%
Alpha Group 6.7%
Pireaus Group
9.0%

ródo: Spóka

American Bank of
Albania (ABA)
12.4%

inne
96.8%

ródo: Spóka

* wedug wielkoci aktywów banków, w których zainstalowane s systemy centralne danego producenta oprogramowania
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Federacja Boni i Hercegowiny i Republika Serbska (Bonia i Hercegowina)

Najwiksze banki w Federacji BIH (pod
wzgldem aktywów) (2007)

Udzia rynkowy dostawców systemów
centralnych w bankach w Federacji BIH
(mierzone aktywami banków)* (2007)

Raiffeisen Group
36.4%
Others 3.0%
Bosna Bank
International d.d. 1.4%
ProCredit Group 1.4%
Union banka d.d.
1.6%

Hypo Group 21.1%

Investicijska banka
Federacije BiH 1.9%

Abit
7.0%
Ping
8.0%

Inhouse
4.3%

inne
59.8%

BankSof
t 20.4%

ABS banka d.d. 2.0%

Tempus
0.5%

UPI banka d.d. 4.8%
Unicredit group 19.2%
Tuzlanska banka d.d.
7.2%

ródo: Spóka

ródo: Spóka

* wedug wielkoci aktywów banków, w których zainstalowane s systemy centralne danego producenta oprogramowania

Najwiksze banki w Republice Serbskiej (pod
wzgldem aktywów) (2007)

UniCredit Group
13.7%

Sito 0.2%

Volksbank Group
10.4%
Komercijalna Banka
4.5%
Bobar banka a.d.
3.7%

NLB Group 15.5%

Udzia rynkowy dostawców systemów
centralnych w bankach w Republice
Serbskiej (mierzone aktywami banków)*
(2007)

Megatrend
1.7%
Wave
13.7%

inne 0.0%

Balkan Investment
Bank a.d. 3.2%
Pavlovic International
Bank a.d. 1.7%

In-house
15.5%

ZIS 46.9%

Nova banka a.d.
0.2%

ASEE
21.9%

Hypo Group 46.9%

ródo: Spóka

ródo: Spóka

* wedug wielkoci aktywów banków, w których zainstalowane s systemy centralne danego producenta oprogramowania
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Chorwacja
Najwiksze banki w Chorwacji (pod
wzgldem aktywów) (2007)

Raiffeisen Group Hypo Group 7.6%
11.2%

Societe Generale
Group 7.4%
HRVATSKA
POŠTANSKA BANKA
d.d. 4.2%
OTPGroup 3.5%

Erste Group 11.7%

Udzia rynkowy dostawców systemów
centralnych w bankach w Chorwacji (mierzone
aktywami banków)* (2007)

Abit 3.5%
Infosys
4.2%

BankSoft
3.2%

inne 2.2%

SLAVONSKA BANKA
d.d. 3.0%
Others 9.4%
Intesa Sanpaolo
Group 18.9%

Wave
7.4%
HRC
10.7%

UniCredit Group
23.1%

In-house
68.7%

ródo: Spóka

ródo: Spóka

* wedug wielkoci aktywów banków, w których zainstalowane s systemy centralne danego producenta oprogramowania

Bugaria
Najwiksze banki w Bugarii (pod wzgldem
aktywów) (2007)

Udzia rynkowy dostawców systemów
centralnych w bankach w Bugarii
(mierzone aktywami banków)* (2007)

Inne 17.6%
Central
Cooperative Bank
2.5%

UniCredit Group
21.7%

Corporate
Commercial Bank
2.6%

CSof t

BankSof t Dacoms
DataMax
3.1%
2.8%
2.6% Meta. K.
13.5% Delta

LTD,
Varna
3.4%

Inf orma.
2.2%
If lex

Temenos

KBC Group 3.0%
Pireaus Group
5.9%

OTPGroup 13.2%

38.5%

7.7%
Misys

EFG Group 6.6%
First Investment
Bank 7.2%

ródo: Spóka

GP Cons.

10.1%
NBG Group 9.9%

Raiffeisen Group
9.9%

1.0%
inne
15.1%

ródo: Spóka

* wedug wielkoci aktywów banków, w których zainstalowane s systemy centralne danego producenta oprogramowania

148

Kosowo
Najwiksze banki w Kosowie (pod wzgldem
aktywów) (2007)

Udzia rynkowy dostawców systemów
centralnych w bankach w Kosowie
(mierzone aktywami banków)* (2007)

ProCredit Group
47.7%

ASEE
20.5%

IFLEX
4.6%

inne
0.0%

Inhouse
74.9%

Raiffeisen Group
52.3%

ródo: Spóka

ródo: Spóka

* wedug wielkoci aktywów banków, w których zainstalowane s systemy centralne danego producenta oprogramowania

Sowenia
Najwiksze banki w Sowenii (pod wzgldem
aktywów) (2007)

Inne 15.6%
Raiffeisen Group
3.2%

NLB group 31.8%

Udzia rynkowy dostawców systemów
centralnych w bankach w Sowenii
(mierzone aktywami banków)* (2007)

Temenos
31.8%

Gorenjska banka
4.2%
Hypo Group 4.7%

UniCredit Group
5.2%
Banka Koper 5.4%
Banka Celje 5.7%

Nova kreditna banka,
Maribor 10.3%
Abanka Vipa 8.4%

inne 68.2%

Societe Generale
Group 5.7%

ródo: Spóka

ródo: Spóka

* wedug wielkoci aktywów banków, w których zainstalowane s systemy centralne danego producenta oprogramowania

Rynek bankomatów i terminali patniczych
Oprócz oferowania autorskich rozwiza dla oprogramowania bankowego, sprzedajemy i wiadczymy
równie obsug techniczn rozwiza zarzdzajcych bankomatami i patnociami realizowanymi
przez terminale patnicze. Obecnie dziaamy na kilku rynkach Europy rodkowo-Wschodniej, tj. w
Serbii, Czarnogórze, Sowenii oraz Boni i Hercegowinie, gdzie oferujemy, na zasadzie wycznoci,
rozwizania wiodcych wiatowych dostawców.

WS1132087.5
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Zgodnie z raportem Retail Banking Research Global ATM Market and Forecasts to 2011 (Globalny
rynek bankomatów i prognozy do roku 2011) liczba bankomatów na caym wiecie na koniec 2005 r.
przekroczya 1,5 miliona i przewiduje si, e do roku 2011 osignie 2 miliony.

Instalacja bankomatów (ATM) wedug regionów wiata w roku 2005
Region

Bankomaty

Udzia (%)

Azja - Pacyfik

476.006

30,8%

Ameryka Pónocna

451.097

29,2%

Europa Zachodnia

329.150

21,3%

Ameryka aciska

173.880

11,3%

75.504

4,9%

39.216

2,5%

1.544.853

100,0%

Europa
Wschodnia

rodkowo-

Bliski Wschód i Afryka
Razem

ródo: Global ATM Market and Forecasts to 2011 (Retail Banking Research)

Raport stwierdza, e cho roczna stopa wzrostu w wikszoci regionów spada poniej 10%, nadal w
regionach Europy rodkowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu i Afryki przekracza 10%. W tych
dwóch regionach zaobserwowano take wzrost liczby zainstalowanych bankomatów odpowiednio o
28% i 19% w 2005 r. Liczba bankomatów w regionie Europy rodkowo – Wschodniej oraz Bliskiego
Wschodu i Afryki ma si podwoi do roku 2011. Szacuje si, e rynek bankomatów Europy rodkowo
– Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu i Afryki wzronie do 2011 r. o odpowiednio 130% i 120%. W
regionie Europy rodkowo – Wschodniej wzrost ten jest przede wszystkim spowodowany znaczcym
wzrostem liczby bankomatów na Ukrainie i w Rumunii, a w szczególnoci w Rosji.

Instalacja bankomatów (ATM) wedug regionów wiata w roku 2005
Region

2005

2011

Azja - Pacyfik

476.006

641.475

Ameryka Pónocna

451.097

468.000

Europa Zachodnia

329.150

384.655

Ameryka aciska

173.880

231.075

Europa rodkowo Wschodnia

75.504

174.350

Bliski Wschód i Afryka

39.216

86.250

ródo: Global ATM Market and Forecasts to 2011 (Retail Banking Research)

Wan tendencj jest wzrost udziau bankomatów wolnostojcych (off-site) na caym wiecie z 38% w
2003 r. do 45% w 2005 r., gównie ze wzgldu na spadek kosztów produkcji tych urzdze, a take ze
wzgldu na wzrost liczby niezalenych firm instalujcych bankomaty w niektórych krajach.
Popularno bankomatów instalowanych w lobby placówek i w halach banków zmniejsza si od
2003 r., a ich udzia w iloci bankomatów instalowanych na caym wiecie znaczco spad.
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Instalacja bankomatów (ATM) wedug regionów wiata w roku 2005
Lokalizacja

Udzia(%)

Wolnostojce (off-site)

45%

Wewntrzne (lobby)

24%

Przycienne (TTW)

19%

Wewntrzne (hal)

9%

Dla zmotoryzowanych
(Drive-thru)

3%

ródo: Global ATM Market and Forecasts to 2011 (Retail Banking Research)

Wedug raportu An overview of the European Branch Technology 05/2004 sporzdzonego przez
Celent, klienci indywidualni najchtniej dokonywali przelewów gotówkowych poprzez bankomaty,
(45%), Internet (23%), telefon (16%) oraz bezporednio w oddziaach (16%).
Zgodnie z edycj 2008 rocznego badania „ATMs and Cash Dispensers Central and Eastern Europe”
prowadzonego przez „Retail Banking Research”, rynek bankomatów w regionie Europy rodkowoWschodniej wzrasta znaczco od wielu lat, a w roku 2007 wzrós gwatownie. Rynki, które przede
wszystkim przyczyniy si do tego wzrostu to Rosja, Ukraina i Kazachstan. Znaczcy wzrost
zanotowano take w Polsce i Serbii. Utrzymujca si ekspansja niezalenych podmiotów
sprzedajcych i instalujcych bankomaty (IAD), a take zagroenie wejcia na rynek nowych
podmiotów, spowodowao, e wzrosa liczba instalacji przede wszystkim w Polsce i Serbii. Co wicej
bankomaty niezalenych podmiotów zostay zainstalowane w Serbii i na Ukrainie po raz pierwszy w
2007 r. Generalnie, rynek bankomatów Europy rodkowo-Wschodniej wzrós w roku 2007 a o 34%.
Kazachstan dowiadczy najwikszego wzrostu, tj. o 93%. Nawet w Polsce, gdzie rynek bankomatów
jest uwaany za bardziej dojrzay, doszo do znaczcego wzrostu ze wzgldu na zwikszajc si
konkurencj i ryzyko, e niezalene podmioty sprzedajce i instalujce bankomaty wejd na rynek.
Polski rynek bankomatów wzrós o 1.582 sztuk w 2007 r., i by to najwikszy wzrost w wartociach
bezwzgldnych od 1999 r. W 2006 r. Serbia bya najmniejszym rynkiem bankomatów w regionie, nie
biorc pod uwag innych malutkich pastw bakaskich. Rynek serbski w 2007 r., osign drugi w
kolejnoci najwikszy wzrost w regionie wynoszcy 53%, przecigajc Soweni. Co wicej, nie
przewiduje si, aby serbskie tempo wzrostu znaczco si zmniejszyo, szczególnie po tym, jako
Euronet wszed na rynek jako niezaleny podmiot sprzedajcy i instalujcy bankomaty.
Przy 57% udziale bankomaty wolnostojce (off-site) stanowi ju od jakiego czasu najwiksz cz
rynku bankomatów Europy rodkowo – Wschodniej. Ta tendencja si zintensyfikuje z chwil, gdy
niezalene podmioty rozpoczn swoj dziaalno na nowych rynkach. W 2007 r., Euronet rozpocz
instalowanie bankomatów w Serbii i na Ukrainie i tym samym prowadzi obecnie dziaalno w piciu
krajach regionu. I cho w Serbii i na Ukrainie s to dopiero pocztki dziaalnoci takich podmiotów, to
w Polsce niezaleni instalatorzy bankomatów s zadomowieni. Zainstalowali oni ok. 1.400
bankomatów do koca 2007 r., co stanowi 12% wszystkich instalacji bankomatów w Polsce. RBR
szacuje, e na przestrzeni najbliszych piciu lat udzia ten wzronie do przynajmniej 25%. Zostanie to
osignite nie tylko w wyniku ekspansji biecych graczy, ale z powodu wejcia nowych podmiotów
na rynek. Czciowo wynika to z tego, e liczba transakcji dokonywanych w bankomatach
zainstalowanych w bankach spada, a obroty terminali IAD stale rosn.
Instalacja bankomatów w Europie rodkowo – Wschodniej w latach 2003-2007
Rok

Liczba
zainstalowanych
bankomatów

2003

44.029

2004

56.375

2005

71.662

2006

89.501

2007

119.638

ródo: ATMs and Cash Dispensers Central & Eastern Europe 2008 (Retail Banking Research)
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Wedug „ wiatowego raport patnoci 2007” (World payments report 2007) sporzdzonego przez
Capgemini, ABN AMRO i European Financial Management & Marketing Association (EFMA), karty
patnicze s najwaniejszym niepieninym rodkiem patniczym w Europie pod wzgldem wolumenu
i wzrostu. Ich rola jeszcze wzronie, poniewa Jednolity Obszar Patnoci w Euro (SEPA) spowoduje
wzrost konkurencji i zniesie bariery patnicze. Klienci europejscy bd mogli korzysta ze swoich
zwykych kart celem dokonania patnoci i wypat gotówki na caym obszarze SEPA, z tak sam
atwoci, z jak mog to robi we wasnym kraju. W celu wspierania konkurencji i stworzenia penego
zasigu kart patniczych w caej Europie, Europejska Rada ds. Patnoci (EPC) opublikowaa Ramowe
zaoenia dotyczce kart patniczych w SEPA (SEPA Cards Framework). Aby poprawi
bezpieczestwo i ograniczy oszustwa SEPA Cards Framework promuje standard Europay
Mastercard Visa (EMV) z chipem i PINem jako standard techniczny. Jednak dziaania te nie s
zakrojone na tak skal, aby proces harmonizacji spowodowa, e kada karta bdzie obsugiwana
przez kady terminal. Zgodno ze standardem EMV stanowi pierwszy zasadniczy krok dotyczcy
kart, gdy zapewnia techniczn interoperacyjno w Europie. Na wiosn 2007 r., stopie zgodnoci ze
standardem EMV wyniós 42% dla kart patniczych, 47% dla terminali patniczych (POS), i 61% dla
bankomatów. Wydaje si, e wikszo istotnych graczy speni wymogi standardu EMV do
ostatecznego terminu, tj. do 31 grudnia 2010 r.
Ocena postpu zgodnoci z EMV w kwietniu 2007 r.
Kraj
EU-13
Sowenia

Karty debetowe

Karty kredytowe

Punkty sprzeday
(POS)
47%

61%

27%

20%

43%

42%
9%

Bankomaty

ródo: „World payments report 2007” sporzdzony przez Capgemini, ABN AMRO i European Financial Management &
Marketing Association

Rynek patnoci w Europie przechodzi wanie znaczce zmiany, które prowadz do bardziej
jednolitego i racjonalnego wykorzystania instrumentów patniczych. Nadal dominuj patnoci
gotówk. Przynajmniej 6 z 7 transakcji dokonywane jest gotówk, przy czym w Europie inicjatywy,
eby zastpi gotówk innymi formami patnoci s realizowane w do ograniczonym zakresie. Gdy
poprawia si obsuga bankomatowa, klientom jest atwiej korzysta z gotówki, a w konsekwencji
wzrasta ilo gotówki w obrocie, wykorzystywanej do dokonywania patnoci i oszczdzania. Dopóki
e-portfele, patnoci bezkontaktowe i patnoci dokonywane za porednictwem telefonów
komórkowych nie bd stanowiy skutecznej zinstytucjonalizowanej alternatywy dla patnoci gotówk,
polegajcej na tym, e moliwa bdzie obsuga duego wolumenu transakcji, e zapewnione zostanie
bezpieczestwo wymagane przez sprzedawców detalicznych, a take, e powstanie sie
odpowiednich rozmiarów - gotówka bdzie nadal dominowa w transakcjach o niskiej wartoci.
Wedug edycji z 2008 corocznego badania Retail Banking Research „ATMs and Cash Dispensers
Central and Eastern Europe”, zaopatrywanie w gotówk jest wykonywane jako zewntrzna usuga
(outsourcing) w przypadku zaledwie jednej czwartej bankomatów w Europie rodkowo – Wschodniej.
Niski odsetek podmiotów instalujcych bankomaty w Europie rodkowo – Wschodniej, które tak
usug zlecaj moe wyjani fakt, e na dwóch najwikszych rynkach, w Rosji i na Ukrainie,
wewntrzne usugi zaopatrywania bankomatów w gotówk wiadcz wyspecjalizowane dziay
kasowe. Podstawowy serwis (1st line maintenance), polegajcy gównie na prostych naprawach, jest
wykonywany jako zewntrzna usuga i w nieco wikszym stopniu dotyczy to bankomatów
zainstalowanych w Europie rodkowo – Wschodniej. Jeeli usugi takie nie s wykonywane
wewntrznie, regionalne firmy instalujce wzywaj do ich wykonania swoich partnerów CIT. Serwis
zaawansowany (2nd line maintenance) polegajcy na bardziej skomplikowanych naprawach, w tym
na wymianie czci do bankomatów, jest zwykle wykonywany jako usuga zewntrzna. Maa cz
rynku, gdzie outsourcing nie wystpuje, dotyczy tych bankomatów, które nale do podmiotów
instalujcych, serwisujcych je we wasnym zakresie.
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Serwis i konserwacja bankomatów w Europie rodkowo – Wschodniej w roku 2007 jako
zewntrzna usuga (outsourcing)
Wykonywane
wewntrznie

Zlecane na zewntrz
(Outsourced)

Zaopatrywanie w
gotówk

76%

24%

Serwisowanie proste

62%

38%

3%

97%

Czynnoci

Serwisowanie
zaawansowane

ródo: ATMs and Cash Dispensers Central & Eastern Europe 2008 (Retail Banking Research)

Liczba bankomatów przypadajca na jednego mieszkaca na obszarze naszej dziaalnoci jest
zrónicowana. W Europie Zachodniej byo 770 bankomatów na milion mieszkaców pod koniec 2007
r. wedug raportu RBR London 2008, ATMs and Cash Dispensers, Central and Eastern Europe. Dla
porównania, w Europie Poudniowo-Wschodniej przypadao 402 bankomatów na milion mieszkaców.
W regionie nasycenie jest róne, od najwyszego w Sowenii (812 bankomaty na milion
mieszkaców), Chorwacji (670 bankomatów) oraz Bugarii (606 bankomatów) do najniszego na
poziomie 203 bankomatów na milion mieszkaców w Serbii i 335 bankomatów w Rumunii.
Odsetek bankomatów oferujcych bardziej zaawansowane usugi jest w regionie do ograniczony.
Podczas, gdy ponad 80% bankomatów oferuje sprawdzenie salda na ekranie tak jak w Europie
Zachodniej, mniej ni 10% oferuje moliwo dokonywania wpat (envelope deposit), a prawie aden z
bankomatów nie oferuje przeadowania elektronicznej portmonetki (electronic purse) czy depozytu
automatycznego (automated deposit). Mniej ni 40% bankomatów oferuje moliwo dokonania
przelewu midzy rachunkami, czy wydruk mini wycigu, a tylko 50% bankomatów posiada usug
doadowania kart telefonów komórkowych.
Wzrost liczby zainstalowanych bankomatów w Europie rodkowo – Wschodniej w latach 2006 2007
Kraj

Instalacje
2006

Instalacje
2007

Wzrost w
liczbach
cakowitych

% wzrost w
latach
2006-2007

Serbia

1.348

2.063

715

53,0%

Bugaria

3.472

4.439

967

27,9%

Rumunia

5.969

7.452

1.483

24,8%

Chorwacja

2.651

3.011

360

13,6%

Sowenia

1.514

1.631

117

7,7%

Razem kraje Europy
PoudniowoWschodniej

14.954

18.596

3.642

24,4%

Razem kraje Europy
rodkowowschodniej

89.501

119.638

30.137

33,7%

342.378

359.509

17.131

5,0%

55.630

55.004

Razem
Zachodnia

Europa

Razem Niemcy
ródo: Spóka
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Ponisza tabela przedstawia charakterystyk infrastruktury patnoci elektronicznych w wybranych
pastwach europejskich w 2007 r.
Kraj

Liczba bankomatów

Serbia
Czarnogóra
Sowenia
Bonia i Hercegowina
Chorwacja

Liczba terminali
patniczych

Liczba kart patniczych

2.210

48.670

6.050.000

218

5.255

167.000

1.708

39.730

3.870.000

785

7.051

1.560.000

2.900

70.000

8.800.000

Albania

480

2.340

672.000

Razem

8.301

173.046

21.119.000

ródo: Spóka

Perspektywy rozwoju bankowoci
W cigu ostatnich kilku lat pastwa Europy Poudniowo Wschodniej wprowadziy szereg reform
porzdkujcych rynek bankowy. Kontynuacja prawnych i instytucjonalnych reform, które s niezbdne
w procesie integracji Europejskiej, powinny odnie pozytywny wpyw na rozwój gospodarek pastw
Europy Poudniowo Wschodniej i ich sektorów bankowych. Ju dzi, wedug raportu „CEE Banking”
uwaga powoli zaczyna przenosi si z fundamentalnych do bardziej zaawansowanych reform takich
jak wprowadzenie midzynarodowych standardów ksigowych czy bardziej efektywna regulacja i
kontrola nad sektorem bankowym. W ostatnich kilku latach istotne znaczenie dla sektora miaa
równie przeprowadzona na szerok skal restrukturyzacja i prywatyzacja banków w poszczególnych
krajach. Udzia zagranicznych banków w rynku systematycznie ronie, poprawiajc jako usug
bankowych i zwikszajc konkurencj.
Mimo, e gospodarki krajów Europy Poudniowo-Wschodniej s we wczesnej fazie rozwoju w
porównaniu z krajami Europy Centralnej, wedug raportu CEE Banking poziom korzystania z usug
finansowych w obu regionach jest podobny (stan na rok 2006). Wyjtki stanowi kredyty hipoteczne i
fundusze inwestycyjne, które w Europie Centralnej w ostatnich kilku latach zyskay znaczc
popularno. W obydwu przypadkach istniej prawne i instytucjonalne wymagania niezbdne do
rozpoczcia dziaalnoci w tym obszarze. Proces integracji europejskiej powinien pomóc w
zapewnieniu, e niektóre z tych spraw zostan rozstrzygnite, co w rezultacie bdzie korzystne dla
banków, a nawet bardziej dla klientów banków i dla caej gospodarki.
Rynek IT
Gospodarki pastw Europy Poudniowo-Wschodniej nale do grupy o rednim poziomie rozwoju pod
wzgldem technologii ICT. Termin ICT (Information and Communications Technology) obejmuje
wszelkie urzdzenia i zastosowania komunikacyjne, w tym radio, telewizj, telefoni, komputery, sieci
komputerowe, systemy satelitarne, wideokonferencje oraz systemy e-learningu. Midzynarodowa
Unia Telekomunikacyjna (International Telecommunication Union - ITU) ocenia poziom
zaawansowania technologicznego 183 pastw na wiecie za pomoc wska nika ICT Opportunity
Index. W zestawieniu tym, pastwa regionu Europy Poudniowo-Wschodniej za 2007 rok plasuj si
zasadniczo w rodku stawki. Najwyej w klasyfikacji s Chorwacja (45 miejsce) i Rumunia (55
miejsce).
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Wskanik ICT (ICT Opportunity Index) w 2007 roku
Lp.

Pa stwo

Wskanik
sieci
(w pkt.)

Wskanik
umiejtnoci
(w pkt.)

Wskanik
asymilacji
(w pkt.)

Wskanik
intensywnoci
(w pkt.)

ICT-OI
(w pkt.)

rednioroczna
zmiana ICT-OI w
latach 2001-2005
(w %)

1

Szwecja

605,1

153,8

464,5

470,59

377,69

43,52

2

Luksemburg

675,5

112,0

412,6

607,37

371,10

77,20

3

Hong Kong

553,7

117,0

366,7

751,74

365,54

57,09

4

Holandia

555,6

141,6

472,6

466,09

362,82

53,04

5

Dania

616,5

145,8

390,2

483,22

360,79

42,07

6

Szwajcaria

548,7

110,3

417,8

618,51

353,60

43,26

7

Singapur

437,6

136,3

395,9

611,56

346,68

49,79

8

Wielka Brytania

590,4

156,9

391,1

397,26

346,37

65,94

9

Islandia

486,2

141,4

411,5

475,50

340,57

50,62

10

Norwegia

492,8

147,4

387,7

466,27

338,53

51,76

45

Chorwacja

241,5

121,3

217,8

151,75

176,40

49,25

46

Polska

190,7

137,5

211,6

137,94

166,36

58,20
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Rumunia

158,3

120,8

165,1

162,38

150,45

86,33

71

Bugaria

185,5

127,8

128,7

76,15

123,46

30,11

73

Macedonia

137,6

115,3

140,6

94,10

120,36

52,27

77

Bonia

118,3

121,3

117,9

97,96

113,44

57,72

78

Serbia i
Czarnogóra

165,1

121,3

95,9

79,75

111,23

36,54

106

Albania

91,8

108,9

53,9

73,29

79,25

57,49

ródo: ITU

Metodologia wskanika ICT OI
Network index (wska nik sieci): liczba linii stacjonarnych na 100 mieszkaców, liczba abonentów sieci
komórkowych na 100 mieszkaców, pasmo internetowe (kbps na mieszkaca),
Skills index (wska nik umiej tnoci): pimienno u dorosych, poziom rekrutacji szkolnej,
Uptake index (wska nik asymilacji): liczba komputerów na 100 mieszkaców, liczba uytkowników
Internetu na 100 mieszkaców, odsetek gospodarstw domowych posiadajcych telewizor,
Intensity index (wska nik intensywnoci): liczba uytkowników Internetu szerokopasmowego na 100
mieszkaców, ruch telefoniczny za granic w minutach per capita.
Wedug ocen specjalistów z regionu Europy Poudniowo-Wschodniej wydatki na technologie IT
wyniosy w 2006 roku przeszo 3.7 mld USD (wedug tych szacunków do regionu naley równie
Modawia). Dominujc rol w tym zestawieniu odgrywaj 4 pastwa: Rumunia, Chorwacja, Bugaria i
Serbia. Wydatki na IT w tych krajach stanowiy 90% wydatków cznych w regionie. Jest to zwizane
gównie z rozmiarem tych pastw, ich populacj, jak równie liczb przedsibiorstw w nich
dziaajcych. Struktur geograficzn wydatków na technologie informatyczne w regionie w 2006 roku
przedstawia poniszy wykres.
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Wydatki na IT w krajach Europy Poudniowo-Wschodniej w 2006 roku (w %)

Albania
Macedonia 2%
2%

Modawia Czarnogóra
2%
1%

BiH
3%
Serbia
13%

Rumunia
36%

Bugaria
16%

Chorwacja
25%

ródo: Comparative Overview of the Overall and Governmental IT Spending in SEE countries, B. Žitnik, Kresimir Ali , 3rd
Information Society Conference, Sarajevo, October 28-30 2007

Poziom wydatków na technologie informatyczne w przeliczeniu na jednego mieszkaca by w 2006
roku w krajach Europy Poudniowo-Wschodniej zrónicowany. Ze stawki pastw regionu wyróniaa
si Chorwacja, w której wydatki na IT per capita zamykay si kwot 208 USD (w Polsce wynosiy
okoo 145 USD). To o wiele mniej ni w przypadku redniej dla 25 czonków Unii Europejskiej (795
USD).
Reszta pastw regionu zdecydowanie odbiegaa poziomem inwestycji w technologie informatyczne. W
tym gronie mona wyróni dwie grupy pastw: pastwa o rednim poziomie wydatków (Bugaria,
Czarnogóra, Rumunia, Serbia, Macedonia) i pastwa o niskim poziomie (BiH i Albania). Porównanie
wydatków na IT na jednego mieszkaca w Europie Poudniowo-Wschodniej ilustruje poniszy wykres.
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Porównanie wydatków na IT per capita w krajach Europy Poudniowo-Wschodniej w 2006 roku
(w USD)

250

208
200
150

81

100

66
29

50

60

59
40

17
0
Albania

BiH

Bugaria

Chorwacja

Czarnogóra

Rumunia

Serbia

Macedonia

ródo: Comparative Overview of the Overall and Governmental IT Spending in SEE countries, B. Žitnik, Kresimir Ali , 3rd
Information Society Conference, Sarajevo, October 28-30 2007

Ze wzgldu na uwarunkowania historyczne zwizane z monopolem operatorów znajdujcych si pod
kontrol pastwa, do niedawna pojcie telekomunikacji w regionie wizao si z telekomunikacj
stacjonarn. Niedostatek korzyci z uytkowania telefonów stacjonarnych, poczony z niskim
stopniem inwestycji w infrastruktur stacjonarn w regionach o trudnym morfologicznie terenie
sprawiy, e w ostatnich latach telefonia komórkowa zyskuje przewag.
Wiele pastw regionu nieznacznie odbiega od redniego europejskiego nasycenia liczby abonentów
sieci stacjonarnych i komórkowych na 100 mieszkaców. Przy redniej Europejskiej w wysokoci
prawie 174 abonentów na 100 mieszkaców dotyczy to takich krajów jak: Czarnogóra, Bugaria czy
Chorwacja. Najbardziej odstaj pod tym wzgldem Albania, BiH i Macedonia. Liczba abonentów sieci
stacjonarnych jest, co najwyej stabilna (wyjtkiem jest Albania), z tendencj do jednocyfrowego,
powolnego, spadku (Bugaria, Macedonia). Jest to wynikiem rosncej popularnoci sieci mobilnych.
Wedug danych ITU w 2007 roku kilka krajów Europy Poudniowo-Wschodniej mogo si pochwali
baz abonenck bardziej rozbudowan ni w przecitnym kraju europejskim. Przy redniej 110
abonentów mobilnych na 100 mieszkaców w pastwach europejskich warto t przekraczay takie
pastwa jak: Bugaria i Chorwacja. Zblione do redniej europejskiej byo nasycenie dla rynków
czarnogórskiego i rumuskiego. W analizie sytuacji na rynku telekomunikacji mobilnej w regionie
zwraca uwag fakt szybszy przyrost bazy abonenckiej ni w wikszoci krajów Europy (za wyjtkiem
Chorwacji, która rozwijaa si w podobnym tempie). W latach 2002-2007 przyrost bazy abonenckiej
telefonii mobilnej w przeliczeniu na 100 mieszkaców by dwukrotnie szybszy ni dla Europy
(Rumunia, Macedonia). W efekcie kluczowym segmentem telekomunikacyjnym regionu jest telefonia
komórkowa, która z kolei nie jest w stanie zagrozi telefonii stacjonarnej w dostpie do Internetu.
Segmentem najmniej popularnym jest Internet. W wikszoci przypadków region Europy PoudniowoWschodniej wyra niej odstaje od redniej europejskiej. Najmniej rozwinitymi rynkami pod tym
wzgldem s Albania, BiH i Bugaria. Nieco powyej redniej europejskiej znajduj si Chorwacja i
Rumunia. Liczba osób posiadajcych dostp do Internetu nie ilustruje do koca sukcesu sieci. O wiele
lepszym wska nikiem ilustrujcym popularno Internetu wród spoecznoci lokalnych jest liczba
uytkowników Internetu na 100 mieszkaców. Pod wzgldem tego wska nika poowa pastw regionu
nie jest gorsza od redniej europejskiej. Fenomenem w tym zestawieniu jest Albania, gdzie na jedno
urzdzenie abonenckie przypada a 23 uytkowników sieci.
Podstawowe parametry ilustrujce telekomunikacj w poszczególnych pastwach regionu Europy
Poudniowo-Wschodnie przedstawiaj ponisze tabele.

157

Podstawowe dane rynku telekomunikacyjnego oraz telefonii stacjonarnej krajów Europy
Poudniowo-Wschodniej, Polski i Europy w 2007 roku

Kraj

Abonenci sieci
telekomunikacyjnych
(w tys.)

Liczba
abonentów na
100 osób

Albania

1.883,9

BiH

3.514,9

89,33

1.064,5

3,3

27,05

2,7

12.197,4

159,68

2.300,0

-4,3

30,11

-3,8

6.859,6

150,58

1.825,0

0,0

40,06

-0,8

997,0

166,16

353,3

bd

58,88

bd

Rumunia

27.175,1

126,76

4.300,0

0,4

20,06

0,7

Serbia

11.446,0

116,10

2.993,4

bd

30,36

bd

Bugaria
Chorwacja
Czarnogóra

Macedonia

60,19

CAGR zmiany
2
CAGR
linii
zmiany linii
Liczba linii
Liczba linii
stacjonarnych
stacjonarnych
stacjonarnych stacjonarnych
na 100 osób
2002-2007
(w tys.)
na 100 osób
2002-2007
(w %)
(w %)
353,6
17,1
11,30
16,5

1.981,4

97,20

463,6

-3,7

22,74

-3,9

Polska

51.725,1

135,83

10.336,3

-2,7

27,14

-2,4

Europa

1.190.104,4

173,90

326.709,8

0,4

40,58

-0,1

ródo: http://www.itu.int/ITU-D/icteye/Indicators/Indicators.aspx

Podstawowe dane rynku telefonii komórkowej krajów Europy Poudniowo-Wschodniej, Polski i
Europy w 2007 roku

Kraj

Albania

Liczba abonentów sieci
komórkowych
(w tys.)

Liczba abonentów
sieci komórkowych
na 100 osób

2.300,0

Udzia abonentów sieci
komórkowych w
abonentach
telekomunikacji
(w %)

22,0

81,2
69,7

BiH

2.450,4

62,28

26,8

Bugaria

9.897,4

129,57

30,7

81,1

Chorwacja

5.034,6

110,52

16,6

73,4

Czarnogóra
Rumunia
Serbia
Macedonia

643,7

107,28

bd

64,6

22.875,1

106,70

35,0

84,2

8.452,6

85,74

bd

73,8

1.517,8

74,46

33,0

76,6

Polska

41.388,8

108,68

24,4

80,0

Europa

888.053,3

110,20

17,0

68,1

ródo: http://www.itu.int/ITU-D/icteye/Indicators/Indicators.aspx

2
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72,10

CAGR zmiany
liczby abonentów
sieci
komórkowych
2002-2007
(w %)

Compound Annual Growth Rate – Zo ona Roczna Stopa Wzrostu

Podstawowe dane rynku internetowego krajów Europy Poudniowo-Wschodniej, Polski i
Europy w 2007 roku
Kraj

Albania

Liczba abonentów Internetu
(w tys.)

Liczba abonentów
Internetu na 100
osób

Liczba
uytkowników
Internetu
(w tys.)

Liczba uytkowników
Internetu na 100
mieszka ców

20,0

0,65

471,2

14,98

BiH

273,7

6,96

1.055,0

26,81

Bugaria

466,8

6,09

4.000,0

52,36

1.384,1

30,38

1.995,4

43,80

Chorwacja

88,7

14,78

280,0

46,82

Rumunia

Czarnogóra

5.786,8

26,99

12.000,0

55,98

Serbia

1 011,7

10,26

1.500,0

15,22

332,7

16,32

685,0

33,60

Macedonia
Polska

3.244,2

8,43

16.000,0

42,01

Europa

135.178,0

20,40

333.900,8

41,48

ródo: http://www.itu.int/ITU-D/icteye/Indicators/Indicators.aspx

Wedug szacunków IDC wydatki na IT bd dynamicznie rosy w najbliszych latach. Do 2011 roku
najszybciej rosncymi rynkami bd: Macedonia, Albania, Serbia i Bugaria. Prognoz przyrostu
wydatków na rozwizania informatyczne do 2011 roku prezentuje ponisza tabela.
Szacunki wzrostu wydatków na IT w Polsce i pa stwach Europy Poudniowo-Wschodniej (w
USD)
Pa stwo

Szacowana rednioroczna stopa wzrostu
rynku IT do roku 2011
(w %)

Polska

12,8

Serbia

14,7

Chorwacja

8,1

Rumunia

12,1

Bugaria

13,4

Macedonia

20,0

Albania

17,8

ródo: IDC

Poniej znajduj si charakterystyki poszczególnych pastw z regionu Europy rodkowo-Wschodniej
wraz z prognozami do roku 2001 przygotowanymi przez niezaleny think-tank IDC. Jako e rynek jest
sabo rozwinity a kompletne dane statystyczne niedostpne, szacunki mog zawiera bdy.
Albania

Wedug pierwszego w historii raportu na temat albaskiego rynku IT przygotowanego przez orodek
analityczny IDC rynek ten mia warto 66 mln Euro w 2007 roku i wzrós w porównaniu z rokiem
poprzednim o prawie 16%. Zdaniem analityków najwaniejszymi czynnikami sprzyjajcymi wzrostowi
rynku IT byy: dynamiczny rozwój gospodarczy, zagraniczne rodki pomocowe na wydatki w sektorze
publicznym oraz napyw bezporednich inwestycji zagranicznych, w szczególnoci w sektorze
bankowym i telekomunikacyjnym oraz rosncy popyt ze strony gospodarstw domowych wspierany
poprzez transfery emigrantów. W opinii IDC negatywny wpyw na rozwój albaskiego rynku IT maj
zakócenia w dostawach energii, niestabilno polityczna, szalejca korupcja, duy poziom „szarej
strefy” (okoo 50% PKB) oraz wysokie bezrobocie (13%). Ze wzgldu na wczesny etap rozwoju rynku
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prawie 3/4 wydatków na informatyk w 2007 roku stanowiy wydatki na sprzt. Mniejsze znaczenie
miay usugi (okoo 16%) i oprogramowanie (12,6%). Taka struktura wydatków powinna utrzyma si
przez najblisze kilka lat, zanim rynek wejdzie w dojrzalsz faz rozwoju.
Ponisza tabela przedstawia prognozy IDC dla Albanii do 2011 roku.
2006
Wydatki na IT (w mln Euro)

2007

2008

2009

2010

2011

57

66

77

87

97

107

-

15,9%

16,2%

12,5%

11,4%

10,2%

Stopa wzrostu wydatków (w %)
ródo: IDC za Comtrade Group

Bonia i Hercegowina

Wydatki na technologie informatyczne w Boni i Hercegowinie w 2007 roku zamkny si kwot 107
mln Euro, co przekada si na wzrost w wysokoci 10,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. W
strukturze rynku przoduje sprzt (okoo 2/3 rynku), a nastpne pod wzgldem udziau s usugi (21%) i
oprogramowanie (11%). W ocenie analityków IDC stan taki utrzyma si jeszcze przez kilka lat, zanim
rynek nie wejdzie w dojrzalsz faz rozwoju.
Ponisza tabela przedstawia prognozy IDC dla Boni i Hercegowiny do 2011 roku.
2006
Wydatki na IT (w mln Euro)
Stopa wzrostu wydatków (w %)

2007

2008

2009

2010

2011

97

107

116

140

170

205

-

10,6%

8,6%

20,8%

20,8%

20,9%

ródo: IDC za Comtrade Group

Bugaria

Wydatki na IT w Bugarii wedug szacunków IDC wyniosy 360 mln Euro i byy wysze ni w 2006 roku
o prawie 12,4%. Oprócz wzrostu gospodarczego istotnym czynnikiem wspomagajcym rozwój sektora
byy wydatki zwizane z przystpieniem Bugarii do Unii Europejskiej.
Ponisza tabela przedstawia prognozy IDC dla Bugarii do 2011 roku.
2006
Wydatki na IT (w mln Euro)
Stopa wzrostu wydatków (w %)

2007

2008

2009

2010

2011

321

360

399

439

478

518

-

12,4%

10,8%

9,9%

9,0%

8,2%

ródo: IDC za Comtrade Group

Chorwacja

W opinii analityków IDC chorwacki rynek informatyczny by wart w 2007 roku przeszo 628 mln Euro
(wzrost o 8,6% r-d-r). Wydatki na sprz t wyniosy przeszo poow wydatków ogóem. Rynek
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chorwacki jest przy tym najbardziej nasycony w Europie Poudniowo-Wschodniej pod wzgldem
technologii informatycznych, gdy wydatki na IT na jednego mieszkaca wynosz przeszo 200 USD,
czyli kilkakrotnie wicej ni w pozostaych krajach regionu. Z powodu relatywnie duego nasycenia
technologiami IT rynek chorwacki bdzie nalea do najwolniej rosncych w regionie.
Ponisza tabela przedstawia prognozy IDC dla Chorwacji do 2011 roku.
2006
Wydatki na IT (w mln Euro)
Stopa wzrostu wydatków (w %)

2007

2008

2009

2010

2011

578

628

682

734

786

838

-

8,6%

8,7%

7,5%

7,1%

6,6%

ródo: IDC za Comtrade Group

Czarnogóra

Wedug oblicze IDC w 2007 roku wydatki na technologie informatyczne w Czarnogórze signy 35
mln Euro i byy wysze ni rok wczeniej o 14%.
Ponisza tabela przedstawia prognozy IDC dla Czarnogóry do 2011 roku.
2006
Wydatki na IT (w mln Euro)
Stopa wzrostu wydatków (w %)

2007

2008

2009

2010

2011

31

35

40

46

52

58

-

14,0%

14,0%

14,1%

14,2%

12,4%

ródo: IDC za Comtrade Group

Kosowo

Ze wzgldu na krótki okres pastwowoci Kosowa brak jakichkolwiek danych, w tym szacunków
dotyczcych rynku informatycznego w tym kraju. Sytuacja nowego pastwa jest nieco podobna do
BIH sprzed paru lat. Z tego powodu naley oczekiwa, e czynnikami wspierajcymi rozwój rynku IT w
Kosowie bd transfery pomocowe z zagranicy oraz wpywy z tytuu bezporednich inwestycji
zagranicznych (w tym prywatyzacja).

Macedonia

Wydatki na technologie informatyczne na rynku macedoskim w 2007 roku signy 73 mln Euro
( ródo: IDC) i byy o 10,4% wysze ni rok wczeniej. Popyt pochodzi gównie ze strony gospodarstw
domowych i sektora przedsibiorstw, natomiast wydatki rzdowe i ze strony sektora przedsibiorstw
pastwowych zostay ograniczone w obliczu zbliajcych si wyborów.
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Ponisza tabela przedstawia prognozy IDC dla Macedonii do 2011 roku.
2006
Wydatki na IT (w mln Euro)

2007

2008

2009

2010

2011

66

73

77

82

88

93

-

10,4%

5,6%

7,7%

6,6%

6,2%

Stopa wzrostu wydatków (w %)
ródo: IDC za Comtrade Group

Rumunia

Wydatki na IT na rynku rumuskim signy 1.120 mln Euro w 2007 roku i mia wysz warto ni rok
wczeniej o 16,7% (dane za IDC). Zweryfikowane wyniki rumuskiego rynku IT byy nieco lepsze i
wskazyway, e warto rynkowa w 2007 roku wynosia 1.200 mln Euro.
Najwiksze znaczenie odgrywa segment sprz t, który stanowi okoo 70% rynku. Pozostaa cz
przypada na usugi i oprogramowanie. Firmy informatyczne czerpi korzyci z przystpienia Rumunii
do Unii Europejskiej. Wedug Radio Romania International w 2008 roku przeszo 9 tys. maych i
rednich przedsibiorstw informatycznych moe skorzysta na napywie funduszy unijnych wartych
okoo 150 mln Euro. Specjalici IDC do 2011 roku oczekuj, e wydatki na technologie informatyczne
w Rumunii bd rosy redniorocznie w tempie 12,1% (w tym 10,8% w przypadku oprogramowania).
W tym czasie w sektorze informatycznym powstanie dodatkowych 13.500 miejsc pracy i pojawi si
150 nowych firm.
Ponisza tabela przedstawia prognozy IDC dla Rumunii do 2011 roku. Szacunki IDC wydaj si by
konserwatywne. W roku 2007 wydatki na IT na rynku rumuskim przekroczyy 1.700 mln USD, czyli
byy o 10% wysze w momencie przygotowania niniejszych dugoterminowych prognoz.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Wydatki na IT (w mln dolarów )

130

1535

1750

1970

2150

2340

Stopa wzrostu wydatków (w %)

-

18,1%

14,0%

12,6%

9,1%

8,8%

ródo: IDC

Serbia

Wedug statystyk IDC wydatki na IT w Serbii wyniosy w 2007 roku 350 mln Euro, co oznacza wzrost o
14% w stosunku do 2006 roku. Gównymi czynnikami wzrostu byy: dynamiczny rozwój gospodarczy,
postpy w zakresie reform i upraszczanie administracji rzdowej, bezporednie inwestycje
zagraniczne, restrukturyzacja sektora przedsibiorstw i proces przybliania si do integracji ze
strukturami Unii Europejskiej. Okoo 2/3 serbskiego rynku IT stanowi sprzt. Pozosta cz rynku
zajmuj usugi (okoo 18%) i oprogramowanie (17%).
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Ponisza tabela przedstawia prognozy IDC dla Serbii do 2011 roku.
2006
Wydatki na IT (w mln Euro)
Stopa wzrostu wydatków (w %)

2007

2008

2009

2010

2011

307

350

399

455

519

584

-

14,0%

14,0%

14,1%

14,2%

12,4%

ródo: IDC za Comtrade Group
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OSOBY ZARZ DZAJ CE I NADZORUJ CE

Organy administracyjne, zarzdzajce i nadzorcze oraz osoby zarzdzajce
wyszego szczebla
Zarzd
Zgodnie ze Statutem, w skad Zarzdu wchodzi od 1 do 9 czonków w tym prezes, wiceprezesi i
czonkowie.
Obecnie Zarzd skada si z 3 czonków, tj.:
Piotr Jeleski – prezes Zarzdu,
Rafa Kozowski – wiceprezes Zarzdu,
Miljan Mališ – czonek Zarzdu.

Piotr Jele ski – prezes Zarzdu
Wchodzi w skad Zarzdu od 10 kwietnia 2007 r. Kadencja Piotra Jeleskiego, jako czonka Zarzdu
wygasa z dniem 10 kwietnia 2012 r.
Adres miejsca pracy: ul. Grójecka 127, 02-383 Warszawa.
Poza przedsibiorstwem naszej Spóki Pan Piotr Jeleski nie wykonuje dziaalnoci, która moe mie
istotne znaczenie dla Spóki.
Pan Piotr Jeleski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (1995), Wydziau Nauk
Ekonomicznych, magistrem ekonomii i Aston Business School w Birmingham w Wielkiej Brytanii (MSc
in Business Studies) (1995-1996).
Pan Piotr Jeleski pracowa kolejno w nastpujcych podmiotach:
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w latach 1992 – 1993

analityk, PriceWaterhouse Coopers sp. z o.o.,

w latach 1996 – 2001

wicedyrektor odpowiedzialny za projekty fuzji i przej (ostatnio
zajmowane stanowisko), CAIB Financial Advisers sp. z o.o.,

grudzie 2001 – stycze 2008

czonek rady nadzorczej AWiM Mediabank,

grudzie 2001 - do chwili obecnej

wiceprezes zarzdu ds. finansowych Asseco Poland SA,

grudzie 2005 – stycze 2007

czonek rady nadzorczej Koma SA,

grudzie 2005 – czerwiec 2007

czonek rady nadzorczej Incenti SA (obecnie Asseco Business
Solutions S.A.),

stycze 2006 – czerwiec 2007

czonek rady nadzorczej Koma Nord sp. z o.o.,

kwiecie 2006 – sierpie 2007

czonek rady nadzorczej Softbank Serwis sp. z o.o. (obecnie
Asseco Systems S.A.),

sierpie 2007 – marzec 2008

przewodniczcy rady nadzorczej UAB Sintagma, a od tej daty
czonek Rady Nadzorczej do lipca 2008,

wrzesie 2007 – sierpie 2008

prezes zarzdu Asseco Germany SA,

grudzie 2007 – do chwili obecnej

przewodniczcy rady nadzorczej Arbor Informatika d.o.o.,

stycze 2008 – kwiecie 2008

wiceprezes zarzdu (do momentu poczenia z Asseco Poland)
Prokom Software S.A.,

stycze 2008 – do chwili obecnej

przewodniczcy rady nadzorczej Matrix42,

luty 2008 – do chwili obecnej

przewodniczcy rady nadzorczej AP Automation + Productivity
AG,

marzec 2008 – do chwili obecnej

przewodniczcy rady nadzorczej Logos d.o.o.

W okresie poprzednich piciu lat pan Piotr Jeleski peni funkcje w organach lub by
wspólnikiem/akcjonariuszem nastpujcych spóek:
55 000 akcji, (nomina) w Asseco South Eastern Europe S.A.,
40 000 akcji Asseco Germany S.A., 4 000 PLN, (akt notarialny z 13.08.2007).
Poza wymienionymi powyej, w okresie poprzednich piciu lat pan Piotr Jeleski nie by
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie peni te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie pan Piotr Jeleski nie zosta skazany wyrokiem sdu za przestpstwa
oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego, likwidacji w
odniesieniu do podmiotów, w których pan Piotr Jeleski peni w ww. okresie funkcje czonka organów
lub by osob zarzdzajc wyszego szczebla.
Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Piotra Jeleskiego
ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zwizkowych).
Ponadto pan Piotr Jeleski nie otrzyma sdowego zakazu dziaania jako czonek organów
administracyjnych, zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu
uczestniczenia w zarzdzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich
piciu lat.
Pan Piotr Jeleski nie zosta wpisany do rejestru duników niewypacalnych prowadzonego na
podstawie ustawy o krajowym rejestrze sdowym.

Rafa Kozowski – wiceprezes Zarzdu
Wchodzi w skad Zarzdu od 14 maja 2008 r. Kadencja Rafaa Kozowskiego, jako czonka Zarzdu
wygasa z dniem 10 kwietnia 2012 r.
Adres miejsca pracy: ul. Grójecka 127, 02-383 Warszawa.
Poza przedsibiorstwem naszej Spóki Pan Rafa Kozowski nie wykonuje dziaalnoci, która moe
mie istotne znaczenie dla Spóki.
Pan Rafa Kozowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziau Organizacji i
Zarzdzania, gdzie w 1998 roku uzyska tytu magistra. Ukoczy równie roczny kurs dla Gównych
Ksigowych organizowany przez Stowarzyszenie Biegych Rewidentów w latach 2001-2002, kurs
zarzdzania projektami zorganizowany przez PMI w 2004 roku oraz kurs w zakresie
Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci organizowany przez Ernst&Young Academy of
Business w latach 2005-2006.
Pan Rafa Kozowski peni funkcje w nastpujcych podmiotach:
w latach 1996 – 1998

dyrektor ds. finansów, Delta software,

w latach 1998 – 2003

starszy kierownik, Veraudyt (spóka zajmujca si audytami),

w latach 2003 – 2007

dyrektor Pionu Skarbowego, Softbank S.A. (obecnie Asseco Poland
S.A.),

od 2003 r. – do chwili obecnej dyrektor Pionu Controllingu i Inwestycji, Asseco Poland S.A.,
od 2004 r. – do chwili obecnej

dyrektor ds. finansów, Sawan S.A. (podmiot zaleny spóki Asseco
Poland S.A. zajmujcy si systemami BI; po restrukturyzacji,
zorganizowana cz przedsibiorstwa wczona do Asseco Poland
S.A.),

od 2008 r. – do chwili obecnej dyrektor Pionu Controllingu i Inwestycji, Asseco Poland S.A.,
od 2008 r. – do chwili obecnej

dyrektor ds. finansów, Asseco South Eastern Europe S.A. –
koordynacja procesu przejcia 7 spóek w regionie Europy
Poudniowo-Wschodniej w imieniu Asseco Poland.
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W okresie poprzednich piciu lat pan Rafa Kozowski peni funkcje w organach nastpujcych spóek:
od 1999 r. – do chwili obecnej

czonek zarzdu Income Group sp. z o.o.,

w latach 2004 – 2005

czonek zarzdu Sawan S.A.,

od 2005 r. – do chwili obecnej

prezes zarzdu Sawan S.A.,

w latach 2007 - 2008

czonek rady nadzorczej UAB Sintagma,

w latach 2007 – 2008

czonek zarzdu Asseco Romania S.A.,

od 2008 r. – do chwili obecnej

czonek rady nadzorczej Matrix42.

W okresie poprzednich piciu lat pan Rafa Kozowski by wspólnikiem/akcjonariuszem lub peni
funkcj w organach nastpujcych spóek:
Asseco South Eastern Europe S.A. – 150 akcji od czerwca 2007 r.
Aseeco Germany S.A. – 150 akcji od sierpnia 2007 r.
Income Group sp. z o.o. – 50% udziaów od 1999 r.
Poza wymienionymi powyej, w okresie poprzednich piciu lat pan Rafa Kozowski nie by
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie peni te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie pan Rafa Kozowski nie zosta skazany wyrokiem sdu za
przestpstwa oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego,
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pan Rafa Kozowski peni w ww. okresie funkcje
czonka organów lub by osob zarzdzajc wyszego szczebla.
Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Rafaa
Kozowskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zwizkowych). Ponadto pan Rafa Kozowski nie otrzyma sdowego zakazu dziaania jako czonek
organów administracyjnych, zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu
uczestniczenia w zarzdzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich
piciu lat.
Pan Rafa Kozowski nie zosta wpisany do rejestru duników niewypacalnych prowadzonego na
podstawie ustawy o krajowym rejestrze sdowym.

Miljan Mališ – czonek Zarzdu
Pan Miljan Mališ wchodzi w skad Zarzdu od 3 lipca 2008 r. Kadencja Miljana Mališa, jako czonka
Zarzdu wygasa z dniem 10 kwietnia 2012 r.
Ponadto, pan Miljan Mališ peni funkcj dyrektora zarzdzajcego spóki Pexim Cardinfo d.o.o. od
marca 2007 r., a od maja 2008 r. peni funkcj prezesa zarzdu tej spóki.
Adres miejsca pracy: Pexim Cardinfo d.o.o., Bulevar Mihail Pupina 10B/2, Belgrad, Serbia.
Poza nasz Grup, Pan Miljan Mališ nie wykonuje dziaalnoci, która moe mie istotne znaczenie dla
Spóki.
Pan Miljan Mališ ukoczy studia na wydziale Inynierii Elektrycznej na Uniwersytecie w Belgradzie i
uzyska tytu B.Sc. (Bachelor of Science).
Pan Miljan Mališ peni funkcje w nastpujcych podmiotach:
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w latach 1996 - 1998

inynier komunikacji w spóce informatycznej IBIS-SYS,
Beograd, Serbia,

w latach 1999 – 2004

zastpca dyrektora generalnego, a nastpnie dyrektor
generalny IBIS-SYS (spóka przejta przez Siemens
Business Services),

marzec 2007 – do chwili obecnej

dyrektor zarzdzajcy Pexim Cardinfo d.o.o.,

lipiec 2008 – do chwili obecnej

czonek zarzdu ASEE.

Pan Miljan Mališ jest wspólnikiem spóki MINI Invest d.o.o. w której posiada 99,90% udziaów.
Poza wymienionym powyej, w okresie poprzednich piciu lat pan Miljan Mališ nie by
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie peni te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie pan Miljan Mališ nie zosta skazany wyrokiem sdu za przestpstwa
oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego, likwidacji w
odniesieniu do podmiotów, w których pan Miljan Mališ peni w ww. okresie funkcje czonka organów
lub by osob zarzdzajc wyszego szczebla.
Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Miljan Mališa ze
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zwizkowych).
Ponadto pan Miljan Mališ nie otrzyma sdowego zakazu dziaania jako czonek organów
administracyjnych, zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu
uczestniczenia w zarzdzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich
piciu lat.
Rada Nadzorcza
Zgodnie ze Statutem, w skad Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 czonków, w tym jej
przewodniczcy.
Na dzie niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego w skad Rady Nadzorczej wchodz nastpujce
osoby:
Adam Góral– przewodniczcy Rady nadzorczej,
Jacek Duch – zastpca przewodniczcego Rady Nadzorczej,
Przemysaw Sczkowski – czonek Rady Nadzorczej,
Andrzej Stanisaw Gerlach – czonek Rady Nadzorczej,
Gabriela ukowicz – czonek Rady Nadzorczej.
Adam Góral – przewodniczcy Rady Nadzorczej
Wchodzi w skad Rady Nadzorczej od 10 kwietnia 2007 r. Kadencja Adama Górala, jako czonka Rady
Nadzorczej wygasa z dniem 10 kwietnia 2012 r.
Adres miejsca pracy: Asseco Poland S.A., Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów.
Poza przedsibiorstwem naszej Spóki Pan Adam Góral nie wykonuje dziaalnoci, która moe mie
istotne znaczenie dla Spóki, poza penieniem funkcji Prezesa Zarzdu Asseco Poland S.A.
Pan Adam Góral jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka
ekonomiczna i informatyka). Dyplom magistra uzyska w 1979 roku. Pan Adam Góral jest doktorem
nauk ekonomicznych.
Szczegóowy przebieg kariery zawodowej Pana Adama Górala obejmowa:
w latach 1979-1981

asystent w filii UMCS w Rzeszowie,

w latach 1981-1984

starszy asystent w filii UMCS w Rzeszowie,

w latach 1984-1990

adiunkt w filii UMCS w Rzeszowie,

w latach 1991-1995

dyrektor oddziau COMP Ltd. sp. z o.o.,

czerwiec 1995 – do chwili obecnej

wiceprezes zarzdu, dyrektor generalny Asseco Poland S.A.,

marzec 2004 – stycze 2007

prezes zarzdu, dyrektor generalny Comp Rzeszów S.A.
(obecnie Asseco Poland S.A.),

pa dziernik 2007 – marzec 2008

prezes zarzdu Prokom Software S.A.,

stycze 2007 – do chwili obecnej

prezes zarzdu Asseco Poland S.A.
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Jest wspózaoycielem Wyszej Szkoy Zarzdzania w Rzeszowie, Podkarpackiego Klubu Biznesu
(gdzie peni obecnie funkcj Prezesa Zarzdu), oraz Konsulem Honorowym Republiki Sowackiej.
W latach 1991-1993 by zaangaowany w Polsko-Amerykaski Projekt Budowy Instytutów
Przedsibiorczoci w Polsce.
By wspózaoycielem Asseco Poland S.A. (rok 1991). Obecnie jest jednym z gównych akcjonariuszy
Asseco Poland S.A. posiadajcym 11,34% akcji tej spóki (8.083.000 akcji zwykych na okaziciela o
wartoci nominalnej 1 PLN kada).
Pan Adam Góral posiada ponadto 50.000 akcji imiennych Asseco Germany S.A. o wartoci 0,10 PLN
kada.
W okresie poprzednich piciu lat pan Adam Góral peni funkcje w organach lub by
wspólnikiem/akcjonariuszem nastpujcych spóek:
w latach 1999 – 2005

przewodniczcy rady nadzorczej ABAS S.A.,

w latach 2002 – 2006

przewodniczcy rady nadzorczej COMP Soft sp. z o.o.,

od 2005 r. – do chwili obecnej

przewodniczcy rady nadzorczej Epsilio S.A.,

w latach 2006 – 2007

przewodniczcy rady nadzorczej WA-PRO sp. z o.o.,

w latach 2006 – 2007

przewodniczcy rady nadzorczej Softlab sp. z o.o.,

w latach 2006 – 2007

przewodniczcy rady nadzorczej Softlab Trade sp. z o.o.,

w latach 2007 – 2008

prezes zarzdu Prokom Software S.A.,

listopad 2004 – do chwili obecnej

przewodniczcy rady nadzorczej Asseco Slovakia a.s.,

kwiecie 2007 – maj 2008

przewodniczcy rady nadzorczej Asseco Romania S.A.,

lipiec 2007 – do chwili obecnej

przewodniczcy rady nadzorczej Asseco Germany S.A.,

wrzesie 2007 – do chwili obecnej

przewodniczcy rady nadzorczej Asseco Systems S.A.,

od 2007 r. – do chwili obecnej

przewodniczcy rady nadzorczej ADH Soft sp. z o.o.,

czerwiec 2007 – do chwili obecnej

przewodniczcy rady nadzorczej ABS S.A.,

listopad 2007 – do chwili obecnej

przewodniczcy rady nadzorczej ABG Spin S.A.,

od 2006 r. – do chwili obecnej

czonek rady nadzorczej Vistula&Wólczanka S.A.,

pa dziernik 2001 – do chwili obecnej

wiceprzewodniczcy rady nadzorczej Midzynarodowa
Szkoa Bankowoci i Finansów w Sandomierzu,

czerwiec 2003 – do chwili obecnej

prezes zarzdu Podkarpacki Klub Biznesu.

Poza wymienionymi powyej, w okresie poprzednich piciu lat pan Adam Góral nie by
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie peni te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie pan Adam Góral nie zosta skazany wyrokiem sdu za przestpstwa
oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego, likwidacji w
odniesieniu do podmiotów, w których pan Adam Góral peni w ww. okresie funkcje czonka organów
lub by osob zarzdzajc wyszego szczebla.
Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Adama Górala ze
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zwizkowych). Ponadto
pan Adam Góral nie otrzyma sdowego zakazu dziaania jako czonek organów administracyjnych,
zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarzdzaniu
lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich piciu lat.
Pan Adam Góral nie zosta wpisany do rejestru duników niewypacalnych prowadzonego na
podstawie ustawy o krajowym rejestrze sdowym.
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Jacek Duch – zastpca przewodniczcego Rady Nadzorczej
Wchodzi w skad Rady Nadzorczej od 10 kwietnia 2007 r. Kadencja Jacka Ducha, jako czonka Rady
Nadzorczej wygasa z dniem 10 kwietnia 2012 r.
Adres miejsca pracy: ul. Zbyszka Cybulskiego 1, 02-727 Warszawa.
Poza przedsibiorstwem naszej Spóki Pan Jacek Duch nie wykonuje dziaalnoci, która moe mie
istotne znaczenie dla Spóki.
Pan Jacek Duch jest absolwentem Wydziau Elektroniki Politechniki Warszawskiej (specjalizacja
informatyka) ukoczonej w 1971 r.
Pan Jacek Duch peni funkcje w nastpujcych podmiotach:
w latach 1975 – 1977

uzyskiwa dowiadczenie zarówno w inynierii oprogramowania jak i
zarzdzaniu w midzynarodowych koncernach informatycznych - PSI
AG w Berlinie Zachodnim,

w latach 1978 – 1993

Kierowanie projektami w Monachium, Wiedniu i Paryu - Digital
Equipment Corporation, Praca naukowa dla NixdorfComputer AG,

w latach 1989 - 1992

Nadzór tworzenia filii Digital na Wgrzech, w Czechosowacji oraz w
Polsce,

w latach 1992 – 1993

czonek zarzdu Digital Equipment Polska sp. z o.o.,

w latach 1993 – 1998

prezes zarzdu Oracle Polska sp. z o.o.,

w latach 1998 – 2004

czonek zarzdu Prokom Software S.A.,

w latach 2000 – 2004

prezes zarzdu Prokom Internet S.A., odpowiedzialny m.in. za
projekty strategiczne.

Pan Jacek Duch dziaa w organizacjach branowych: Stowarzyszenie Managerów w Polsce
(wspózaoyciel), American Chamber of Commerce, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz
Polska Konfederacji Pracodawców Prywatnych.
W okresie poprzednich piciu lat pan Jacek Duch peni funkcje w organach lub by
wspólnikiem/akcjonariuszem nastpujcych spóek:
w latach 1998 – 2004

czonek zarzdu Prokom Software S.A.,

w latach 2000 – 2004

prezes zarzdu Prokom Internet S.A., odpowiedzialny m.in. za
projekty strategiczne,

w latach 2000 – 2005

sekretarz rady nadzorczej Banku Pocztowego S.A.,

w latach 2000 – 2005

sekretarz rady nadzorczej Incenti S.A.,

w latach 2001 – 2005

wiceprzewodniczcy rady nadzorczej Postdata S.A.,

w latach 2002 – 2004

przewodniczcy rady nadzorczej Ready sp. z o.o.,

od 2002 r. – do chwili obecnej

przewodniczcy rady nadzorczej Decsoft S.A.,

od 2003 r. – do chwili obecnej

przewodniczcy rady nadzorczej Inotel S.A.,

w latach 2003 – 2007

czonek rady nadzorczej PVT A.S.,

w latach 2004 – 2007

wspólnik i wiceprezes zarzdu Warmia Live sp. z o.o.,

od 2005 r. – do chwili obecnej

czonek rady nadzorczej Slovanet A.S.,

od 2005 r. – do chwili obecnej

wspólnik Ogicom sp. z o.o.,

od 2005 r. – do chwili obecnej

akcjonariusz Inotel S.A.,

od 2006 r. – do chwili obecnej

wspólnik i prezes zarzdu Allterpower sp. z o.o.,

w latach 2006 – 2007

przewodniczcy rady nadzorczej Softlab sp. z o.o.,

w latach 2006 – 2007

przewodniczcy rady nadzorczej Wapro sp. z o.o.,

od 2007 r. – do chwili obecnej

czonek rady nadzorczej Asseco Czech Republic A.S.,
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w latach 2007 – 2008

czonek rady nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.,

od 2007 r. – do chwili obecnej

czonek rady nadzorczej Asseco Systems sp. z o.o.,

od 2007 r. – do chwili obecnej

czonek rady nadzorczej ADH Soft sp. z o.o.,

od 2007 r. – do chwili obecnej

przewodniczcy rady nadzorczej Asseco Poland S.A.

Poza wymienionymi powyej, w okresie poprzednich piciu lat pan Jacek Duch nie by
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie peni te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie pan Jacek Duch nie zosta skazany wyrokiem sdu za przestpstwa
oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego, likwidacji w
odniesieniu do podmiotów, w których pan Jacek Duch peni w ww. okresie funkcje czonka organów
lub by osob zarzdzajc wyszego szczebla.
Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Jacka Ducha ze
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zwizkowych). Ponadto
pan Jacek Duch nie otrzyma sdowego zakazu dziaania jako czonek organów administracyjnych,
zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarzdzaniu
lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich piciu lat.
Pan Jacek Duch nie zosta wpisany do rejestru duników niewypacalnych prowadzonego na
podstawie ustawy o krajowym rejestrze sdowym.

Przemysaw Sczkowski – czonek Rady Nadzorczej
Wchodzi w skad Rady Nadzorczej od 10 kwietnia 2007 r. Kadencja Przemysawa Sczkowskiego,
jako czonka Rady Nadzorczej wygasa z dniem 10 kwietnia 2012 r.
Adres miejsca pracy: Asseco Poland S.A., ul. Grójecka 127, 02-383 Warszawa.
Poza przedsibiorstwem naszej Spóki Pan Przemysaw Sczkowski nie wykonuje dziaalnoci, która
moe mie istotne znaczenie dla Spóki, poza penieniem funkcji wiceprezesa zarzdu Asseco Poland
S.A.
Pan Przemysaw Sczkowski jest magistrem ekonomii, absolwentem Wydziau Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdaskiego (1988-1993).
Pan Przemysaw Sczkowski posiada 2.500 akcji Spóki o wartoci 10 PLN kada oraz 125.000 akcji
Asseco Germany S.A. o wartoci 0,10 PLN kada.
Pan Przemysaw Sczkowski peni funkcje w nastpujcych podmiotach:
w latach 1999 – 2001

zastpca
dyrektora
generalnego
finansowych w PPUP Poczta Polska,

ds.

ekonomiczno-

w latach 2002 – 2003

dyrektor Concordia sp. z o.o.,

w latach 1998 – 2001

czonek rady nadzorczej Impexmetal S.A.,

w latach 1999 – 2002

czonek rady nadzorczej PPUP Poczta Polska,

w latach 2000 – 2002

czonek rady nadzorczej PTE Pocztylion,

w latach 2003 – 2004

czonek rady nadzorczej NFI Zachodni S.A.,

w latach 2007 – 2008

wiceprezes zarzdu Prokom Software S.A.,

od 2005 r. – do chwili obecnej

czonek rady nadzorczej ABG SPIN S.A.,

od 2004 r. – do chwili obecnej

czonek rady nadzorczej Postdata S.A.,

od 2008 r. – do chwili obecnej

czonek rady nadzorczej Asseco Slovakia a.s.,

stycze 2007 – do chwili obecnej

wiceprezes zarzdu Asseco Poland S.A., dyrektor Dziau
Strategii i Rozwoju.

W okresie poprzednich piciu lat pan Przemysaw Sczkowski peni funkcje w organach lub by
wspólnikiem/akcjonariuszem nastpujcych spóek:
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od 2007 r. – do chwili obecnej

wiceprezes zarzdu Asseco Poland S.A.,

w latach 2007 – 2008

wiceprezes zarzdu Prokom Software S.A.,

od 2004 r. – do chwili obecnej

czonek rady nadzorczej Postdata S.A.,

od 2005 r. – do chwili obecnej

czonek rady nadzorczej Abg S.A.,

od 2008 r. – do chwili obecnej

czonek rady nadzorczej Asseco Slovakia a.s.

Poza wymienionymi powyej, w okresie poprzednich piciu lat pan Przemysaw Sczkowski nie by
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie peni te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie pan Przemysaw Sczkowski nie zosta skazany wyrokiem sdu za
przestpstwa oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego,
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pan Przemysaw Sczkowski peni w ww. okresie
funkcje czonka organów lub by osob zarzdzajc wyszego szczebla.
Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Przemysawa
Sczkowskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zwizkowych). Ponadto pan Przemysaw Sczkowski nie otrzyma sdowego zakazu dziaania jako
czonek organów administracyjnych, zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani
zakazu uczestniczenia w zarzdzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie
poprzednich piciu lat.
Pan Przemysaw Sczkowski nie zosta wpisany do rejestru
prowadzonego na podstawie ustawy o krajowym rejestrze sdowym.

duników

niewypacalnych

Andrzej Stanisaw Gerlach – czonek Rady Nadzorczej
Wchodzi w skad Rady Nadzorczej od 28 sierpnia 2008 r. Kadencja Pana Andrzeja Stanisawa
Gerlacha, jako czonka Rady Nadzorczej wygasa z dniem 10 kwietnia 2012 r.
Adres miejsca pracy: Kancelaria Adwokacka, ul. 3 Maja 28, 35-030 Rzeszów.
Poza przedsibiorstwem naszej Spóki Pan Andrzej Stanisaw Gerlach nie wykonuje dziaalnoci,
która moe mie istotne znaczenie dla Spóki.
Jest absolwentem Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie
(rok ukoczenia: 1985). Od roku 1992 prowadzi Kancelari Adwokack specjalizujc si w sprawach
z zakresu prawa gospodarczego.
Pan Andrzej Stanisaw Gerlach posiada 300 akcji Spóki o wartoci 10 PLN kada.
W okresie poprzednich piciu lat Pan Andrzej Stanisaw Gerlach peni funkcje w organach
nastpujcych spóek:
sierpie 2007 – do chwili obecnej

czonek rady nadzorczej Asseco Germany S.A.,

sierpie 2007 – do chwili obecnej

czonek rady nadzorczej ZUI Novum sp. z o.o.,

wrzesie 2007 – do chwili obecnej

czonek rady nadzorczej Dom Inwestycyjny Kalkusiski
Sadlej S.A.,

pa dziernik 2007 – do chwili obecnej

czonek rady nadzorczej Anica System S.A.,

stycze 2008 – do chwili obecnej

czonek rady nadzorczej Postdata S.A.

Poza wymienionymi powyej, w okresie poprzednich piciu lat Pan Andrzej Stanisaw Gerlach nie by
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie peni te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie Pan Andrzej Stanisaw Gerlach nie zosta skazany wyrokiem sdu za
przestpstwa oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego,
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Andrzej Stanisaw Gerlach peni w ww. okresie
funkcje czonka organów lub by osob zarzdzajc wyszego szczebla.
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Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Andrzeja Stanisawa
Gerlacha ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zwizkowych). Ponadto Pan Andrzej Stanisaw Gerlach nie otrzyma sdowego zakazu dziaania jako
czonek organów administracyjnych, zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani
zakazu uczestniczenia w zarzdzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie
poprzednich piciu lat.
Pan Andrzej Stanisaw Gerlach nie zosta wpisany do rejestru duników niewypacalnych
prowadzonego na podstawie ustawy o krajowym rejestrze sdowym.

Gabriela ukowicz – czonek Rady Nadzorczej
Wchodzi w skad Rady Nadzorczej od 28 sierpnia 2008 r. Kadencja Pani Gabrieli ukowicz, jako
czonka Rady Nadzorczej wygasa z dniem 10 kwietnia 2012 r.
Adres miejsca pracy: Asseco Poland S.A., Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów.
Poza przedsibiorstwem naszej Spóki Pani Gabriela ukowicz nie wykonuje dziaalnoci, która moe
mie istotne znaczenie dla Spóki.
Jest absolwentk Wydziau Prawa Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie (rok ukoczenia: 1998).
W roku 2002 ukoczya Aplikacj Radcowsk. Obecnie jest radc prawnym i dyrektorem Biura
Zarzdu Asseco Poland S.A.
Pani Gabriela ukowicz posiada 150 akcji Spóki o wartoci 10 PLN kada.
W okresie poprzednich piciu lat Pani Gabriela ukowicz penia funkcj prezesa zarzdu
Podkarpackiego Funduszu Nieruchomoci sp. z o.o. (od czerwca 2008 roku – do chwili obecnej).
Poza wymienion powyej, w okresie poprzednich piciu lat Pani Gabriela ukowicz nie bya
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie penia te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie Pani Gabriela ukowicz nie zostaa skazana wyrokiem sdu za
przestpstwa oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego,
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Gabriela ukowicz penia w ww. okresie
funkcje czonka organów lub bya osob zarzdzajc wyszego szczebla.
Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pani Gabrieli ukowicz ze
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zwizkowych). Ponadto
Pani Gabriela ukowicz nie otrzymaa sdowego zakazu dziaania jako czonek organów
administracyjnych, zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu
uczestniczenia w zarzdzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich
piciu lat.
Pani Gabriela ukowicz nie zostaa wpisana do rejestru duników niewypacalnych prowadzonego na
podstawie ustawy o krajowym rejestrze sdowym.
Osoby zarzdzajce wyszego szczebla
Niej wymienione osoby zarzdzajce wyszego szczebla peni istotn role i maj istotne znaczenia
dla dziaalnoci Spóki oraz Grupy, z tego wzgldu, e posiadaj szerok wiedz i dowiadczenie w
zakresie informatyki i dziaalnoci w sektorze informatycznym. Osoby te posiadaj ponadto szerok
wiedz na temat rynku informatycznego w regionie Europy Poudniowo-Wschodniej, niezbdn dla
dziaalnoci oraz dalszego rozwoju Grupy.
Vesna Smiljani – czonek zarzdu Antegra d.o.o.
Pani Vesna Smiljani peni funkcj czonka zarzdu spóki Antegra d.o.o.
Adres miejsca pracy: Antegra d.o.o., Bulevar Vojvode Misica 37-39, 11000 Belgrad, Serbia.
Poza nasz Grup, pani Vesna Smiljani nie wykonuje dziaalnoci, która moe mie istotne
znaczenie dla Spóki.

172

Pani Vesna Smiljani ukoczya studia na wydziale Ekonomiki na Uniwersytecie w Sarajewie i
uzyskaa tytu B.Sc. (Bachelor of Science).
Pani Vesna Smiljani penia funkcje w nastpujcych podmiotach:
w latach 1982 – 1984

programista, Unioninvest, Sarajewo,

w latach 1984 – 1987

programista, Energoinvest Armature, Sarajewo,

w latach 1987 – 1989

programista, Unis Razvoj, Sarajewo,

w latach 1989 – 1990

programista, Unis Pretis, Sarajewo,

w latach 1990 – 1993

programista, Unis Pretis holding, Sarajewo,

w latach 1994 – 2008

zastpca kierownika ds. finansów, Antegra,

2008 r. – do chwili obecnej

czonek zarzdu odpowiedzialny za sprawy finansowe,
Antegra.

W okresie poprzednich piciu lat Vesna Smiljani bya wspólnikiem spóki Antegra od 1994 roku.
Pocztkowo bya wacicielem 14% udziaów, od 2003 r. - 13,5%, a od 21 maja 2008 r. bya
wacicielem 4,05% udziaów spóki Antegra. Od 13 sierpnia 2008 r. Vesna Smiljani nie jest ju
wspólnikiem spóki Antegra. Spóka Aragorn, w 46,71% posiadana przez pani Vesna Smiljani
(pozosta cz udziaów posiada Dejan Smiljani), posiada 8,67% udziaów Antegra.
Poza wymienionym powyej, w okresie poprzednich piciu lat pani Vesna Smiljani nie bya
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie penia te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie pani Vesna Smiljani nie zostaa skazana wyrokiem sdu za
przestpstwa oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego,
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pani Vesna Smiljani penia w ww. okresie funkcje
czonka organów lub bya osob zarzdzajc wyszego szczebla.
Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do pani Vesny Smiljanic ze
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zwizkowych). Ponadto
pani Vesna Smiljani nie otrzymaa sdowego zakazu dziaania jako czonek organów
administracyjnych, zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu
uczestniczenia w zarzdzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich
piciu lat.

Zoran Šušnjar – czonek zarzdu Antegra d.o.o.
Pan Zoran Šušnjar peni funkcj czonka zarzdu spóki Antegra d.o.o.
Adres miejsca pracy: Antegra d.o.o., Bulevar Vojvode Misica 37-39, 11000 Belgrad, Serbia.
Poza nasz Grup, Pan Zoran Šušnjar nie wykonuje dziaalnoci, która moe mie istotne znaczenie
dla Spóki.
Pan Zoran Šušnjar ukoczy studia na wydziale Inynierii Elektrycznej na Uniwersytecie w Belgradzie i
uzyska tytu B.Sc. (Bachelor of Science)
Pan Zoran Šušnjar peni funkcje w nastpujcych podmiotach:
w latach 1993 – 1999

badacz i programista, Instytut Chemii i Technologii, Centrum
Mikroelektroniki, Belgrad,

w latach 1999 – 2003

programista systemów i analityk, Antegra,

w latach 2003 – 2008

zastpca dyrektora generalnego, Antegra,

2008 r. – do chwili obecnej

wiceprezes zarzdu odpowiedzialny za rozwój, Antegra.

W okresie poprzednich piciu lat pan Zoran Šušnjar by wspólnikiem spóki Antegra d.o.o. od 2003
roku. Pocztkowo by wacicielem 10% udziaów. Od 21 maja 2008 r. by wacicielem 3% udziaów
spóki Antegra. Od 13 sierpnia 2008 r. pan Zoran Šušnjar nie jest ju wspólnikiem spóki Antegra.
Zoran Šušnjar jest wacicielem caoci spóki Hardbit a spóka Hardbit posiada 3% udziaów w
Antegra.
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Poza wymienionym powyej, w okresie poprzednich piciu lat pan Zoran Šušnjar nie by
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie peni te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie pan Zoran Šušnjar nie zosta skazany wyrokiem sdu za przestpstwa
oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego, likwidacji w
odniesieniu do podmiotów, w których pan Zoran Šušnjar peni w ww. okresie funkcje czonka organów
lub by osob zarzdzajc wyszego szczebla.
Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Zoran Šušnjar ze
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zwizkowych). Ponadto
pan Zoran Šušnjar nie otrzyma sdowego zakazu dziaania jako czonek organów administracyjnych,
zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarzdzaniu
lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich piciu lat.

Zvonko Oršoli – czonek zarzdu Antegra d.o.o.
Pan Zvonko Oršoli peni funkcj czonka zarzdu spóki Antegra d.o.o.
Adres miejsca pracy: Antegra d.o.o., Bulevar Vojvode Misica 37-39, 11000 Belgrad, Serbia.
Poza nasz Grup, Pan Zvonko Oršoli nie wykonuje dziaalnoci, która moe mie istotne znaczenie
dla Spóki.
Pan Zvonko Oršoli ukoczy studia na wydziale Inynierii Elektrycznej na Uniwersytecie w Belgradzie
i uzyska tytu B.Sc. (Bachelor of Science)
Pan Zvonko Oršoli peni funkcje w nastpujcych podmiotach:
w latach 1984 – 1986

programista oprogramowania i systemów, Uniwersytet w
Belgradzie,

w latach 1986 – 1993

architekt systemów
Belgradzie,

w latach 1993 – 1994

dyrektor ds. technicznych, PC Expert, Belgrad,

w latach 1995 – 1996

starszy inynier ds. oprogramowania, AWA Traffic, Sydney,

w latach 1996 – 1997

starszy analityk programista, AAP Information Services,
Sydney,

w latach 1997 – 2003

starszy analityk programista, Reuters Australia, Sydney,

w latach 2003 – 2008

zastpca dyrektora generalnego, Antegra,

2008 r. – do chwili obecnej

wiceprezes zarzdu odpowiedzialny za nowe technologie,
Antegra.

i

menader

sieci,

Uniwersytet

w

W okresie poprzednich piciu lat pan Zvonko Oršoli by wspólnikiem spóki Antegra od 1994 roku.
Pocztkowo by wacicielem 30% udziaów, od 2003 roku – 22,8% udziaów a od 21 maja 2008 by
wacicielem 6,84% udziaów spóki Antegra. Od 13 sierpnia 2008 r. pan Zvonko Oršoli nie jest ju
wspólnikiem spóki Antegra. Od listopada 2007 r., pan Zvonko Oršoli posiada 100% udziaów w
spóce Biber, która posiada 6,84% udziaów w Antegra.
Poza wymienionym powyej, w okresie poprzednich piciu lat pan Zvonko Oršoli nie by
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie peni te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie pan Zvonko Oršoli nie zosta skazany wyrokiem sdu za
przestpstwa oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego,
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pan Zvonko Oršoli peni w ww. okresie funkcje
czonka organów lub by osob zarzdzajc wyszego szczebla.
Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Zvonko Oršoli ze
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zwizkowych). Ponadto
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pan Zvonko Oršoli nie otrzyma sdowego zakazu dziaania jako czonek organów administracyjnych,
zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarzdzaniu
lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich piciu lat.

Dejan Smiljani – prezes zarzdu Antegra d.o.o.
Pan Dejan Smiljani peni funkcj prezesa zarzdu spóki Antegra d.o.o.
Adres miejsca pracy: Antegra d.o.o., Bulevar Vojvode Misica 37-39, 11000 Belgrad, Serbia.
Poza nasz Grup, Pan Dejan Smiljani nie wykonuje dziaalnoci, która moe mie istotne znaczenie
dla Spóki.
Pan Dejan Smiljani ukoczy studia na wydziale Inynierii Elektrycznej na Uniwersytecie w
Belgradzie i uzyska tytu B.Sc. (Bachelor of Science).
Pan Dejan Smiljani peni funkcje w nastpujcych podmiotach:
w latach 1992 – 1993

programista, Uniwersytet w Belgradzie,

w latach 1993 – 1995

programista, PC Expert, Beograd,

w latach 1995 – 2008

dyrektor generalny Antegra,

od 2008 r. – do chwili obecnej

prezes zarzdu Antegra.

W okresie poprzednich piciu lat pan Dejan Smiljani by wspólnikiem spóki Antegra od 1994 roku.
Pocztkowo by wacicielem 16% udziaów, od 2003 r. – 15,4% udziaów, a od 21 maja 2008 r. by
wacicielem 4,62% udziaów. Od 13 sierpnia 2008 r. pan Dejan Smiljani nie jest ju wspólnikiem
spóki Antegra. Pan Dejan Smiljani posiada 53,29 % udziaów w spóce Aragorn (pozosta cz
udziaów posiada Vesna Smiljani), która to spóka posiada 8,67% udziaów w Antegra. Z wyjtkiem
powyszego, Dejan Smiljani nie by wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki
kapitaowej/osobowej, nie peni te funkcji czonka organów w innych spókach
kapitaowych/osobowych.
Poza wymienionym powyej, w okresie poprzednich piciu lat pan Dejan Smiljani nie by
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie peni te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie pan Dejan Smiljani nie zosta skazany wyrokiem sdu za
przestpstwa oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego,
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pan Dejan Smiljani peni w ww. okresie funkcje
czonka organów lub by osob zarzdzajc wyszego szczebla.
Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Dejan Smiljani ze
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zwizkowych). Ponadto
pan Dejan Smiljani nie otrzyma sdowego zakazu dziaania jako czonek organów
administracyjnych, zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu
uczestniczenia w zarzdzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich
piciu lat.

Djordje Lavadinovi – czonek zarzdu Antegra d.o.o.
Pan Djordje Lavadinovi peni funkcj czonka zarzdu spóki Antegra d.o.o.
Adres miejsca pracy: Antegra d.o.o., Bulevar Vojvode Misica 37-39, 11000 Belgrad, Serbia.
Poza nasz Grup, Pan Djordje Lavadinovi nie wykonuje dziaalnoci, która moe mie istotne
znaczenie dla Spóki.
Pan Djordje Lavadinovi posiada dyplom ukoczenia studiów wyszych na wydziale Inynierii
Elektrycznej Uniwersytetu w Belgradzie.
Pan Djordje Lavadinovi peni funkcje w nastpujcych podmiotach:
w latach 1994 – 2008

programista systemów, kierownik dziau obsugi klienta,
sprzedawca systemu Oracle, Antegra,
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od 2008 r. – do chwili obecnej

czonek zarzdu Antegra.

W okresie poprzednich piciu lat pan Djordje Lavadinovi by wspólnikiem spóki Antegra od 1994
roku. Pocztkowo by wacicielem 10% udziaów, od 2003 r. – 9,4% udziaów, a od 21 maja 2008 r.
by wacicielem 2,82% udziaów spóki Antegra. Od 13 sierpnia 2008 r., pan Djordje Lavadinovi nie
jest ju wspólnikiem spóki Antegra. Spóka Krilab, w której 100% udziaów posiada Djordje
Lavadinovi jest wacicielem 2,82% udziaów w Antegra.
Poza wymienionym powyej, w okresie poprzednich piciu lat pan Djordje Lavadinovi nie by
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie peni te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie pan Djordje Lavadinovi nie zosta skazany wyrokiem sdu za
przestpstwa oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego,
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pan Djordje Lavadinovi peni w ww. okresie funkcje
czonka organów lub by osob zarzdzajc wyszego szczebla.
Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Djordje Lavadinovi
ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zwizkowych).
Ponadto pan Djordje Lavadinovi nie otrzyma sdowego zakazu dziaania jako czonek organów
administracyjnych, zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu
uczestniczenia w zarzdzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich
piciu lat.

Miodrag Mireti – prezes zarzdu Pexim
Pan Miodrag Mireti peni funkcj prezesa zarzdu spóki Pexim.
Adres miejsca pracy: Milutina Milankovica 19g, 11070 Belgrad, Serbia.
Poza nasz Grup, Pan Miodrag Mireti nie wykonuje dziaalnoci, która moe mie istotne
znaczenie dla Spóki.
Pan Miodrag Mireti peni funkcje w nastpujcych podmiotach:
od 1992 r. – do chwili obecnej

naczelny architekt oprogramowania, handlowiec, Pexim,

od 1997 r. – do chwili obecnej

dyrektor generalny Pexim,

od 2006 r. – do chwili obecnej

dyrektor naczelny Pexim,

od 2007 r. – do chwili obecnej

prezes zarzdu I4-Invention d.o.o.

W okresie poprzednich piciu lat pan Miodrag Mireti by wspólnikiem w nastpujcych spókach:
I4-Invention d.o.o., w której od lipca 2007 r. posiada 100% udziaów; Pexim Investments d.o.o.,
w której od pa dziernika 2007 r. posiada 16% udziaów oraz MHM d.o.o, w której od pa dziernika
2007 r. posiada 20% udziaów.
Poza wymienionym powyej, w okresie poprzednich piciu lat pan Miodrag Mireti nie by
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie peni te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie pan Miodrag Mireti nie zosta skazany wyrokiem sdu za
przestpstwa oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego,
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pan Miodrag Mireti peni w ww. okresie funkcje
czonka organów lub by osob zarzdzajc wyszego szczebla.
Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Miodraga Miretia
ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zwizkowych).
Ponadto pan Miodrag Mireti nie otrzyma sdowego zakazu dziaania jako czonek organów
administracyjnych, zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu
uczestniczenia w zarzdzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich
piciu lat.
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Marinko ulina – czonek zarzdu Arbor Informatika d.o.o.
Pan Marinko ulina peni funkcj czonka zarzdu spóki Arbor Informatika d.o.o.
Adres miejsca pracy: Arbor Informatika d.o.o., Rujevica 6, Rijeka, Chorwacja.
Poza nasz Grup, Pan Marinko ulina nie wykonuje dziaalnoci, która moe mie istotne znaczenie
dla Spóki.
Pan Marinko ulina ukoczy studia w Wyszej Szkole Elektro-Technicznej w Rijece i uzyska tytu
technika systemów informatycznych.
Pan Marinko ulina peni funkcje w nastpujcych podmiotach:
w latach 1989–1992

specjalista ds. systemu Unix, Unis Sarajevo B.O. Rijeka,

w latach 1992–2001

kierownik dziau technicznego, Arbor Informatika,

marzec 2001 – do chwili obecnej

czonek zarzdu Arbor Informatika.

Poza wymienionym powyej, w okresie poprzednich piciu lat pan Marinko ulina nie by
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie peni te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie pan Marinko ulina nie zosta skazany wyrokiem sdu za
przestpstwa oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego,
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pan Marinko ulina peni w ww. okresie funkcje
czonka organów lub by osob zarzdzajc wyszego szczebla.
Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Marinko ulina ze
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zwizkowych). Ponadto
pan Marinko ulina nie otrzyma sdowego zakazu dziaania jako czonek organów administracyjnych,
zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarzdzaniu
lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich piciu lat.

Renato Rubeša – prezes zarzdu spóki i dyrektor generalny Arbor Informatika d.o.o.
Pan Renato Rubeša peni funkcj prezesa zarzdu spóki Arbor Informatika d.o.o.
Adres miejsca pracy: Arbor Informatika d.o.o., Rujevica 6, 51000 Rijeka, Chorwacja.
Poza nasz Grup, Pan Renato Rubeša nie wykonuje dziaalnoci, która moe mie istotne znaczenie
dla Spóki.
Pan Renato Rubeša ukoczy studia na wydziale Inynierii Elektrycznej na Uniwersytecie w Lubljanie i
uzyska tytu magistra.
Pan Renato Rubeša peni funkcje w nastpujcych podmiotach:
w latach 1980 – 1989

technik konserwacji i zarzdzajcy oddziaem, INFOSISTEM,
Zagreb,

w latach 1989 – 1998

dyrektor zarzdzajcy Arbor Informatika,

od 1998 r. – do chwili obecnej

prezes zarzdu Arbor Informatika.

W okresie poprzednich piciu lat pan Renato Rubeša by wspólnikiem spóki A-Konzalting d.o.o. z
siedzib w Rijece, w której posiada 33% udziaów od 1998 r. oraz posiada 18% udziaów w spóce
Arbor Informatika d.o.o. od 2007 r.
Poza wymienionym powyej, w okresie poprzednich piciu lat pan Renato Rubeša nie by
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie peni te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie pan Renato Rubeša nie zosta skazany wyrokiem sdu za
przestpstwa oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego,
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pan Renato Rubeša peni w ww. okresie funkcje
czonka organów lub by osob zarzdzajc wyszego szczebla.
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Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Renato Rubeša ze
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zwizkowych). Ponadto
pan Renato Rubeša nie otrzyma sdowego zakazu dziaania jako czonek organów
administracyjnych, zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu
uczestniczenia w zarzdzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich
piciu lat.

Dražen Pehar – prezes zarzdu i dyrektor generalny Logos d.o.o.
Pan Dražen Pehar peni funkcj prezesa zarzdu i dyrektora generalnego spóki Logos d.o.o.
Adres miejsca pracy: Logos d.o.o., ulica Grada Vukovara 269d, 1000 Zagreb, Chorwacja.
Poza nasz Grup, Pan Dražen Pehar nie wykonuje dziaalnoci, która moe mie istotne znaczenie
dla Spóki.
Pan Dražen Pehar ukoczy studia na Uniwersytecie w Bania Luce w Boni i Hercegowinie i uzyska
tytu B.Sc. (Bachelor of Science) w dziedzinie Inynierii Elektrycznej.
Pan Dražen Pehar by zaoycielem spóki Logos d.o.o. i by w peni zaangaowany w rozwój i
wdraanie przez Logos rozwiza IT w zakresie centrów kontaktowych, uwierzytelniania oraz
bankowoci mobilnej i 3D-Secure.
Pan Dražen Pehar sprawuje funkcje w nastpujcych podmiotach:
grudzie 1995 r. – do chwili obecnej

prezes zarzdu Logos d.o.o.,

od 2005 r. – do chwili obecnej

prezes zarzdu Sospes d.o.o.,

czerwiec 2005 r. – do chwili obecnej

prezes zarzdu Pupula d.o.o.

W okresie poprzednich piciu lat pan Dražen Pehar by wspólnikiem nastpujcych spóek:
- spóki Logos d.o.o. w której posiada 44% udziaów od 1995 r. i 17,60% udziaów od 2008 r.,
- spóki Sospes d.o.o., w której posiada 44% udziaów od 2005 r.,
- spóki Pupula d.o.o., w której posiada 44% udziaów od 2005 r.
Poza wymienionym powyej, w okresie poprzednich piciu lat pan Dražen Pehar nie by
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie peni te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie pan Dražen Pehar nie zosta skazany wyrokiem sdu za przestpstwa
oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego, likwidacji w
odniesieniu do podmiotów, w których pan Dražen Pehar peni w ww. okresie funkcje czonka organów
lub by osob zarzdzajc wyszego szczebla.
Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Dražen Pehar ze
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zwizkowych). Ponadto
pan Dražen Pehar nie otrzyma sdowego zakazu dziaania jako czonek organów administracyjnych,
zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarzdzaniu
lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich piciu lat.

Emir Memi – czonek zarzdu Logos d.o.o.
Pan Emir Memi peni funkcj czonka zarzdu spóki Logos d.o.o.
Adres miejsca pracy: Logos d.o.o., ulica Grada Vukovara 269d, 1000 Zagreb, Chorwacja.
Poza nasz Grup, Pan Emir Memi nie wykonuje dziaalnoci, która moe mie istotne znaczenie dla
Spóki.
Pan Emir Memi ukoczy studia na Uniwersytecie w Banja Luce w Boni i Hercegowinie, i uzyska
tytu B.Sc. (Bachelor of Science) w dziedzinie Inynierii Elektrycznej.
Pan Emir Memi by wspózaoycielem spóki Logos d.o.o. i by w peni zaangaowany w rozwój i
wdraanie przez Logos rozwiza IT w zakresie centrów kontaktowych, uwierzytelniania oraz
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bankowoci mobilnej i 3D-Secure. W latach 1991-1992 pan Emir Memi pracowa jako adiunkt na
uniwersytecie w Banja Luce.
Pan Emir Memi peni funkcje w nastpujcych podmiotach:
od 1994 – do chwili obecnej

czonek zarzdu Logos d.o.o.,

czerwiec 2005 r. – do chwili obecnej

czonek zarzdu Sospes d.o.o.,

czerwiec 2005 r. – do chwili obecnej

czonek zarzdu Pupula d.o.o.

W okresie poprzednich piciu lat pan Emir Memi by wspólnikiem nastpujcych spóek:
- spóki Logos d.o.o. w której posiada 32% udziaów od 1995 r. i 12,80 % udziaów od 2008 r.,
- spóki Sospes d.o.o., w której posiada 32% udziaów od 2005 r.,
- spóki Pupula d.o.o., w której posiada 32% udziaów od 2005 r.
Poza wymienionym powyej, w okresie poprzednich piciu lat pan Emir Memi nie by
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie peni te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie pan Emir Memi nie zosta skazany wyrokiem sdu za przestpstwa
oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego, likwidacji w
odniesieniu do podmiotów, w których pan Emir Memi peni w ww. okresie funkcje czonka organów
lub by osob zarzdzajc wyszego szczebla.
Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Emira Memia ze
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zwizkowych). Ponadto
pan Emir Memi nie otrzyma sdowego zakazu dziaania jako czonek organów administracyjnych,
zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarzdzaniu
lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich piciu lat.

Boris Nanut – czonek zarzdu spóki Logos d.o.o.
Pan Boris Nanut peni funkcj czonka zarzdu spóki Logos d.o.o.
Adres miejsca pracy: Logos d.o.o., ulica Grada Vukovara 269d, 1000 Zagreb, Chorwacja.
Poza nasz Grup, pan Boris Nanut nie wykonuje dziaalnoci, która moe mie istotne znaczenie dla
Spóki.
Pan Boris Nanut ukoczy studia na Politechnice w Banja Luka, Bonia i Hercegowina i uzyska tytu
technika IT.
Pan Boris Nanut peni funkcje w nastpujcych podmiotach:
w latach 1984 – 1988

monitorowanie i nadzór nad produkcj profesjonalnych
systemów telekomunikacyjnych, Rudi Cavajec,

w latach 1988 – 1992

opracowywanie i wdraanie systemów IVR oraz rozwiza dla
Centrów Kontaktowych, Rudi Cavajec,

w latach 1992 – 1993

opracowywanie, wdraanie i obsuga techniczna systemów IT
opartych na platformie PC i sieci Novel, IPR,

od 1993 r. – do chwili obecnej

wraz z zespoem Logos zaangaowany we wsparcie
techniczne, wdraanie oraz konserwacj rozwiza IT w
zakresie Centrów Kontaktowych i systemów uwierzytelniania,

czerwiec 2005 – do chwili obecnej

czonek zarzdu Sospes d.o.o.,

czerwiec 2005 – do chwili obecnej

czonek zarzdu Pupula d.o.o.,

marzec 2008 – do chwili obecnej

czonek zarzdu Logos d.o.o.

W okresie poprzednich piciu lat pan Boris Nanut by wspólnikiem nastpujcych spóek:
- spóki Logos d.o.o. w której posiada 9,60% udziaów,

179

- spóki Sospes d.o.o., w której posiada 24% udziaów,
- spóki Pupula d.o.o., w której posiada 24% udziaów.
Poza wymienionym powyej, w okresie poprzednich piciu lat pan Boris Nanut nie by
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie peni te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie pan Boris Nanut nie zosta skazany wyrokiem sdu za przestpstwa
oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego, likwidacji w
odniesieniu do podmiotów, w których pan Boris Nanut peni w ww. okresie funkcje czonka organów
lub by osob zarzdzajc wyszego szczebla.
Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Borisa Nanuta ze
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zwizkowych). Ponadto
pan Boris Nanut nie otrzyma sdowego zakazu dziaania jako czonek organów administracyjnych,
zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarzdzaniu
lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich piciu lat.

Catalin Georgian – dyrektor generalny spóki FIBa Software S.r.l.
Pan Catalin Radu Georgian peni funkcj dyrektora generalnego spóki FIBa Software S.r.l.
Adres miejsca pracy: FIBa Software S.r.l., 58 Aviatorilor Blvd., I dzielnica, Bukareszt, Rumunia.
Poza nasz Grup, Pan Catalin Radu Georgian nie wykonuje dziaalnoci, która moe mie istotne
znaczenie dla Spóki.
Pan Catalin Radu Georgian ukoczy studia na Politechnice w Bukareszcie i uzyska tytu Inyniera
(Engineer) w dziedzinie Elektroniki i Telekomunikacji.
Pan Catalin Radu Georgian peni funkcje w nastpujcych podmiotach:
w latach 1992 – 1997

menader w Dziale IT, Narodowy Bank Rumunii,

pa dziernik 1997 – do chwili obecnej

dyrektor generalny FIBa Software,

maj 2006 – do chwili obecnej

dyrektor FIBa Solutions S.r.l.,

czerwiec 2008 – do chwili obecnej

dyrektor Vivalco S.r.l.

W okresie poprzednich piciu lat pan Catalin Radu Georgian by wspólnikiem nastpujcych spóek:
- FIBa Software S.r.l., w której posiada 11% udziaów od 1997 r.,
- FIBa Solutions S.r.l., w której posiada 18% udziaów od 2006 r.,
- Vivalco S.r.l. , w której posiada 50% udziaów od 2008 r.
Poza wymienionymi powyej, w okresie poprzednich piciu lat pan Catalin Radu Georgian nie by
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie peni te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie pan Catalin Radu Georgian nie zosta skazany wyrokiem sdu za
przestpstwa oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego,
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pan Catalin Radu Georgian peni w ww. okresie
funkcje czonka organów lub by osob zarzdzajc wyszego szczebla.
Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Catalin Radu
Georgian ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zwizkowych). Ponadto pan Catalin Radu Georgian nie otrzyma sdowego zakazu dziaania jako
czonek organów administracyjnych, zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani
zakazu uczestniczenia w zarzdzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie
poprzednich piciu lat.
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Dragos Stan – dyrektor generalny spóki Net Consulting S.r.l.
Pan Dragos Stan peni funkcj dyrektora generalnego spóki Net Consulting S.r.l.
Adres miejsca pracy: Net Consulting S.r.l., 150 Stirbei Voda Blvd, Bukareszt, Rumunia.
Poza nasz Grup, Pan Dragos Stan nie wykonuje dziaalnoci, która moe mie istotne znaczenie
dla Spóki .
Pan Dragos Stan ukoczy studia na Politechnice w Bukareszcie i uzyska tytu B.Sc. (Bachelor of
Science) w dziedzinie Elektroniki i Telekomunikacji.
Pan Dragos Stan peni funkcje w nastpujcych podmiotach:
w latach 1981 – 1982

inynier w Dziale IT, Steel Plant Targoviste,

w latach 1982 – 1990

dowiadczenie w dziale projektów inynieryjnych, elektroniki i
automatyki IAMC OTOPENI,

w latach 1990 – 1994

dyrektor ds. Sprzeday SCOP S.r.l.,

grudzie 1994 – do chwili obecnej

dyrektor generalny Net Consulting,

czerwiec 1998 – do chwili obecnej

dyrektor Laboratorul Central S.A.,

luty 2007 – do chwili obecnej

dyrektor Profidata Consulting S.r.l.,

czerwiec 2007 – do chwili obecnej

dyrektor Ubiq Service S.r.l.

W okresie poprzednich piciu lat pan Dragos Stan by wspólnikiem nastpujcych spóek:
- Advanced Network Technologies S.r.l. – 37,5% od 1998 r.,
- Biochim Medical S.r.l., w której posiada 50% udziaów od 1998 r.,
- Chara Software S.r.l., w której posiada 50% udziaów od 2004 r.,
- Docentris S.r.l., w której posiada 50% udziaów od 2004 r.,
- Havanaghila S.r.l., w której posiada 33% udziaów od 2007 r.,
- Its Efficiency Consultanta SA, w której posiada 2% udziaów od 2003 r.,
- Lost Paradise S.r.l., w której posiada 33% udziaów od 2007 r.,
- MB Distribution S.r.l., w której posiada 20% udziaów od 1994 r.,
- MB Trading Quality S.r.l., w której posiada 20% udziaów od 1999 r.,
- Net Works S.r.l., w której posiada 17% udziaów od 1997 r.,
- Scop Computers S.r.l., w której posiada 20% udziaów od 1994 r.,
- Toomuch Freshair S.r.l., w której posiada 33% udziaów od 2007 r.,
- Net Consulting S.r.l., w której posiada 60% udziaów od 1994 r., nastpnie 10 % udziaów od 2008 r.,
- Profidata Consulting S.r.l., w której posiada 51% udziaów od 2007 r.,
- Ubiq Service S.r.l., w której posiada 33% udziaów od 2007 r.,
- TRADING ZLG, w której posiada 80% udziaów od 1999 r.
Poza wymienionymi powyej, w okresie poprzednich piciu lat pan Dragos Stan nie by
wspólnikiem/akcjonariuszem adnej innej spóki kapitaowej/osobowej, nie peni te funkcji czonka
organów w innych spókach kapitaowych/osobowych.
W wyej wymienionym okresie pan Dragos Stan nie zosta skazany wyrokiem sdu za przestpstwa
oszustwa. Ponadto nie miay miejsca przypadki upadoci, zarzdu komisarycznego, likwidacji w
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odniesieniu do podmiotów, w których pan Dragos Stan peni w ww. okresie funkcje czonka organów
lub by osob zarzdzajc wyszego szczebla.
Nie miay miejsca oficjalne oskarenia publiczne ani sankcje w stosunku do pana Dragos Stan ze
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zwizkowych). Ponadto
pan Dragos Stan nie otrzyma sdowego zakazu dziaania jako czonek organów administracyjnych,
zarzdzajcych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarzdzaniu
lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich piciu lat.

Powizania rodzinne pomidzy czonkami organów administracyjnych,
zarzdzajcych i nadzorczych oraz osobami zarzdzajcymi wyszego
szczebla
Nie wystpuj powizania rodzinne pomidzy czonkami organów administracyjnych, zarzdzajcych i
nadzorczych oraz osobami zarzdzajcymi wyszego szczebla.

Konflikt interesów w organach zarzdzajcych i nadzorczych oraz wród osób
zarzdzajcych wyszego szczebla
Cz czonków Zarzdu oraz Rady Nadzorczej, jest jednoczenie naszymi akcjonariuszami.
Potencjalnie, sprawowanie funkcji czonka Zarzdu czy Rady Nadzorczej przez osoby bdce
jednoczeni naszymi akcjonariuszami moe stanowi konflikt interesów, w szczególnoci poprzez
moliw rozbieno interesów np. co do wypaty dywidendy. Ponadto, niektórzy czonkowie naszego
Zarzdu i naszej Rady Nadzorczej, tj. Piotr Jeleski, Adam Góral, Jacek Duch oraz Przemysaw
Sczkowski s czonkami wadz naszego wikszociowego akcjonariusza, tj. Asseco Poland S.A.
Powysza okoliczno moe mie potencjalnie wpyw na proces podejmowania przez nich decyzji
dotyczcych w szczególnoci kierunków dziaalnoci ASEE oraz polityki finansowej prowadzonej
przez nasz Spók, w tym co do wypaty dywidendy.
Ponadto, w wyniku wykonania Swapu, cz osób zarzdzajcych wyszego szczebla obejmie akcje
w naszym kapitale zakadowym. Fakt posiadania przez takie osoby równoczenie statusu
akcjonariusza Emitenta oraz penienia funkcji kierowniczych w Spókach Zalenych moe potencjalnie
stanowi konflikt interesów, w szczególnoci poprzez moliw rozbieno interesów np. co do
wypaty dywidendy.
Nie posiadamy wiedzy o innych potencjalnych konfliktach interesów u czonków Zarzdu i Rady
Nadzorczej oraz osób zarzdzajcych wyszego szczebla pomidzy ich obowizkami wobec Emitenta
a ich prywatnymi interesami lub innymi obowizkami.
Nie posiadamy wiedzy o umowach i porozumieniach ze znaczcymi akcjonariuszami, klientami,
dostawcami lub innymi osobami na mocy których osoby zarzdzajce i nadzorujce zostay wybrane
na czonków tych organów.
Szczegóowe informacje na temat ogranicze uzgodnionych przez czonków Zarzdu i Rady
Nadzorczej i osób zarzdzajcych wyszego szczebla w zakresie zbywania w okrelonym czasie
posiadanych przez nich papierów wartociowych emitowanych przez nasz Spók, znajduj si w
rozdziale „Istotne Umowy” niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego.

Wynagrodzenia i inne wiadczenia
Warto wynagrodze dla czonków Zarzdu
W roku obrotowym 2007 Zarzd by jednoosobowy. Czonkowie Zarzdu Spóki nie otrzymali od
Spóki adnego wynagrodzenie zarówno w roku 2007 jak i 2008. Czonkowie Zarzdu nie pobierali
dodatkowych wiadcze od Spóki oraz nie uzyskali ani nie nabyli prawa do wynagrodzenia (w
pienidzu i/lub naturze) w jednostkach powizanych.
W 2007 roku, pan Miljan Mališ otrzyma wynagrodzenie w wysokoci 3,925,288 dinarów serbskich ze
spóki Pexim Cardinfo. Pan Miljan Mališ nie otrzyma adnego wynagrodzenia od ASEE zarówno w
roku 2007 jak i w roku 2008.
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Warto wynagrodze dla osób zarzdzajcych wyszego szczebla
Wynagrodzenie otrzymane przez osoby zarzdzajce wyszego szczebla w roku 2007 wynioso:
Vesna Smiljani

2.155.761,76 dinarów serbskich jako wynagrodzenie oraz 68.449,20 dinarów
serbskich jako premia (od spóki Antegra).

Zoran Šušnjar

2.676.455,68 dinarów serbskich jako wynagrodzenie oraz 85.561,50 dinarów
serbskich jako premia (od spóki Antegra).

Zvonko Oršoli

2.675.769,02 dinarów serbskich jako wynagrodzenie oraz 85.561,50 dinarów
serbskich jako premia (od spóki Antegra).

Dejan Smiljani

2.949.311,48 dinarów serbskich jako wynagrodzenie oraz 179.545,45 dinarów
serbskich jako premia (od spóki Antegra).

Djordje Lavadinovi 2.166.401,41 dinarów serbskich jako wynagrodzenie oraz 68.449,20 dinarów
serbskich jako premia (od spóki Antegra).
Miodrag Mircetic

ok. 67.000 EUR jako czne wynagrodzenie (wynagrodzenie zasadnicze, najem
mieszkania, wydatki na benzyn, wydatki zwizane z telefonem komórkowym,
opieka zdrowotna), z wyjtkiem dywidendy.

Marinko ulina

40.000 Euro (od spóki Arbor Informatika).

Renato Rubeša

46.000 Euro (od spóki Arbor Informatika).

Dražen Pehar

58.600 Euro (od spóki Logos).

Emir Memi

47.400 Euro (od spóki Logos).

Boris Nanut

41.700 Euro (od spóki Logos).

Catalin Georgian

131.643 lejów rumuskich (od spóki FIBa Software). Ponadto, Pan Catalin
Georgian korzysta ze subowego samochodu (szacunkowa warto 1.500
EUR/miesicznie) oraz telefonu (szacunkowa warto 100 EUR/miesicznie).

Dragos Stan

185.807 lejów rumuskich (od spóki Net Consulting).

Warto wynagrodze dla czonków Rady Nadzorczej Spóki
Czonkowie Rady nadzorczej nie otrzymali w 2007 i 2008 roku adnego wynagrodzenia od Spóki.
Kwoty zarezerwowane lub naliczone przez Emitenta i podmioty zalene na wiadczenia
emerytalne oraz inne podobne wiadczenia dla czonków organów zarzdzajcych,
nadzorczych oraz osób zarzdzajcych wyszego szczebla.
Emitent i podmioty zalene nie maj adnych zarezerwowanych ani naliczonych kwot przeznaczonych
na wiadczenie emerytalne lub inne podobne wiadczenia.
Informacja o umowach wiadczenia usug zawartych przez czonków organów
administracyjnych, zarzdzajcych lub nadzorczych Emitenta okrelajcych wiadczenia
wypacane w chwili rozwizania stosunku pracy
Emitent ani Spóki Zalene nie zawary z adnym czonkiem organów administracyjnych,
zarzdzajcych lub nadzorczych Emitenta umów o wiadczenie usug, które przewidywayby
obowizek wypaty wiadcze w chwili rozwizania stosunku pracy.

Praktyki organu administracyjnego, zarzdzajcego i nadzorujcego
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza dziaa na podstawie przepisów Kodeksu Spóek Handlowych i Statutu.
Do kompetencji Rady Nadzorczej naley ogólny nadzór nad dziaalnoci Spóki.
Rada Nadzorcza skada si z 5 do 7 czonków, w tym Przewodniczcego Rady Nadzorczej,
powoywanych i odwoywanych na wspólna 5-letni kadencj.
Czonkowie Rady nadzorczej s powoywani wedug nastpujcych zasad:
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x

jeli Rada Nadzorcza skada si z 5 osób, tak dugo jak Asseco Poland S.A. posiada co
najmniej 25 % kapitau zakadowego Spóki, Asseco Poland S.A. powouje i odwouje 3
czonków Rady Nadzorczej,

x

jeli Rada Nadzorcza skada si z 6 osób, tak dugo jak Asseco Poland S.A. posiada co
najmniej 25 % kapitau zakadowego Spóki, Asseco Poland S.A. powouje i odwouje 4
czonków Rady Nadzorczej,

x

jeli Rada Nadzorcza skada si z 7 osób, tak dugo jak Asseco Poland S.A. posiada co
najmniej 25 % kapitau zakadowego Spóki, Asseco Poland S.A. powouje i odwouje 4
czonków Rady Nadzorczej,

x

pozostali czonkowie Rady Nadzorczej s powoywani i odwoywani przez Walne
Zgromadzenie.

Uchway Rady Nadzorczej, poza sprawami przewidzianymi przepisami Kodeksu Spóek Handlowych,
wymagaj m.in. nastpujce sprawy:
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x

ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania czonków Zarzdu,

x

zamiana akcji imiennych na okaziciela,

x

wyraanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomoci, a take udziau w nieruchomoci,

x

wyraanie zgody na udzielenie prokury przez Zarzd,

x

zatwierdzanie rocznych planów finansowych i wieloletnich planów gospodarczych Spóki,

x

wyraanie zgody w formie uchway na nabycie akcji wasnych Spóki,

x

udzielanie zgody na zaciganie lub udzielanie poyczek i kredytów przez Spók, spóki
zalene lub stowarzyszone ze Spók lub zaciganie innych zobowiza pieninych
przekraczajcych 100.000 PLN (sownie: sto tysicy zotych) w jednej lub serii powizanych
transakcji lub równowarto tej kwoty w innych walutach, które nie zostao przewidziane w
planach finansowych i planach gospodarczych Spóki zatwierdzonych zgodnie z
postanowieniami Statutu,

x

udzielenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomoci przez Spók, a take udziau w
nieruchomoci i uytkowania wieczystego bez wzgldu na warto nabywanego lub
zbywanego prawa, które nie zostao przewidziane w planach finansowych i planach
gospodarczych Spóki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,

x

udzielenie zgody na wydatki, w tym wydatki inwestycyjne, Spóki, spóek zalenych lub
stowarzyszonych ze Spók i zaciganie zobowiza przekraczajcych 100.000 PLN w
jednej lub serii powizanych ze sob transakcji lub równowarto tej kwoty w innych
walutach, nie przewidzianych w planach finansowych i planach gospodarczych Spóki
zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,

x

udzielanie jakichkolwiek gwarancji, porcze i zaciganie innych zobowiza
pozabilansowych przez Spók, spóki zalene lub stowarzyszone ze Spók lub
przejmowanie obowizku naprawienia szkody nie przewidzianych w planach finansowych i
planach gospodarczych Spóki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,

x

udzielenie zgody na sprzeda, najem, zastaw, zastaw rejestrowy, hipotek oraz inne
obcienie lub przeniesienie jakiejkolwiek czci majtku Spóki nie przewidziane w planach
finansowych i planach gospodarczych Spóki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami
Statutu,

x

udzielenie zgody na nabycie lub objcie przez Spók, spóki zalene lub stowarzyszone ze
Spók udziaów lub akcji w innych spókach handlowych oraz na przystpienie Spóki,
spóek zalenych lub stowarzyszonych ze Spók do spóek osobowych lub spóek
cywilnych,

x

wyraanie zgody na zbycie aktywów Spóki, spóek zalenych lub stowarzyszonych ze
Spók, których warto przekracza 10% (sownie: dziesi procent) wartoci ksigowej
netto rodków trwaych podmiotu zbywajcego aktywa ustalonej na podstawie ostatniego
sprawozdania finansowego zbadanego przez biegego rewidenta, które nie zostao

przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spóki zatwierdzonych
zgodnie z postanowieniami Statutu,
x

wyraanie zgody na zbycie, obcienie lub nieodpatne przeniesienie praw autorskich i
wynalazczych, praw wasnoci przemysowej lub innych praw wasnoci intelektualnej, a w
szczególnoci praw do kodów ródowych oprogramowania, znaków towarowych, które to
czynnoci nie byy przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spóki
zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,

x

wyraanie zgody na zawieranie umów pomidzy Spók, spókami zalenymi lub
stowarzyszonymi ze Spók a czonkami Zarzdu Spóki, Rady Nadzorczej Spóki,
akcjonariuszami Spóki lub podmiotami powizanymi z tymi osobami, których czne roczne
koszty, nieprzewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spóki
zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu przekrocz 100.000 PLN w jednej lub
serii powizanych ze sob transakcji lub równowarto tej kwoty w innych walutach; dla
celów Statutu “podmiot powizany” oznacza osob, spók lub inny podmiot posiadajcy
powizania ekonomicznie lub powizania rodzinne z jakimkolwiek czonkiem Zarzdu
Spóki, Rady Nadzorczej Spóki, akcjonariuszem Spóki; „Podmiotem powizanym” jest w
szczególnoci (i) maonek, (ii) dzieci, (iii) wnuki, (iv) rodzice, (v) dziadkowie, lub (vi)
rodzestwo, oraz (vii) jakikolwiek podmiot pozostajcy pod kontrol poredni lub
bezporedni osób okrelonych powyej, lub za porednictwem których osoby okrelone
powyej uzyskuj znaczce korzyci ekonomiczne,

x

wyraanie zgody na zatrudnianie przez Spók, spóki zalene lub stowarzyszone ze Spók
doradców lub innych osób nie bdcych pracownikami Spóki, spóek zalenych lub
stowarzyszonych ze Spók, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeeli
roczny koszt zwizany z zatrudnieniem takich osób przez Spók, spóki zalene lub
stowarzyszone ze Spók przekracza 100.000 PLN lub równowarto tej kwoty w innych
walutach.

Informacja o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodze
W ramach Rady Nadzorczej Emitenta nie funkcjonuje komisja ds. audytu ani komisja ds.
wynagrodze.
Zarzd
Nasz Zarzd dziaa na podstawie przepisów Kodeksu Spóek Handlowych i postanowie Statutu.
Zgodnie ze Statutem, Zarzd skada si z 1 do 9 czonków, w tym prezesa, wiceprezesów i czonków
Zarzdu, powoywanych przez Rad Nadzorcz na wspóln 5-letni kadencj.
Uchway Zarzdu zapadaj zwyk wikszoci gosów oddanych. W razie równoci gosów, decyduje
gos Prezesa. Zarzd uwaany jest za zdolny do podejmowania uchwa w przypadku, gdy kady z
czonków Zarzdu zosta powiadomiony pisemnie o majcym si odby posiedzeniu oraz na
posiedzeniu obecna jest przynajmniej poowa czonków Zarzdu. Posiedzenia Zarzdu odbywaj si
w siedzibie Spóki lub przy wykorzystaniu rodków bezporedniego porozumiewania si na odlego.
Prawo zwoania posiedzenia przysuguje kademu z czonków Zarzdu. Kady z czonków Zarzdu
musi otrzyma pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (sownie: siedem) dni, przed terminem
posiedzenia. W nagych przypadkach Prezes Zarzdu moe zarzdzi inny sposób i krótszy termin
zawiadomienia czonków Zarzdu o dacie posiedzenia lub zarzdzi odbycie posiedzenia poza
siedzib Spóki.
Owiadczenie o przestrzeganiu zasad adu korporacyjnego
Naszym zamiarem jest przestrzeganie zasad adu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre
Praktyki Spóek Notowanych na GPW”, przyjtym uchwa Rady Giedy z dnia 4 lipca 2007 r. za
wyjtkiem nastpujcych zasad adu korporacyjnego:
Zasada II.1.11
„Spóka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej powzi te przez zarzd, na
podstawie owiadczenia czonka rady nadzorczej, informacje o powizaniach czonka rady nadzorczej
z akcjonariuszem dysponujcym akcjami reprezentujcymi nie mniej ni 5% ogólnej liczby gosów na
walnym zgromadzeniu spóki.”
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Spóka zamierza stosowa ww. zasad w ograniczonym zakresie, tj. wycznie wówczas, jeeli
otrzyma od czonka Rady Nadzorczej stosowne owiadczenie w zakresie dotyczcym jego powiza z
akcjonariuszem dysponujcym akcjami reprezentujcymi nie mniej ni 5% ogólnej liczby gosów na
naszym Walnym Zgromadzeniu.
Zasada II.3
„Zarzd, przed zawarciem przez spók istotnej umowy z podmiotem powizanym zwraca si do rady
nadzorczej o aprobat tej transakcji/umowy. Powyszemu obowizkowi nie podlegaj transakcje
typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej dziaalnoci operacyjnej przez
spók z podmiotem zalenym, w którym spóka posiada wi kszociowy udzia kapitaowy. Na
potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje si definicj podmiotu powizanego w rozumieniu
rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa dziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych.”
Spóka stosuje ww. zasad w zakresie opisanym w § 13 ust. 12 pkt 24 Statutu.
Zasada III.2
„Czonek rady nadzorczej powinien przekaza zarzdowi spóki informacj na temat swoich powiza
z akcjonariuszem dysponujcym akcjami reprezentujcymi nie mniej ni 5% ogólnej liczby gosów na
walnym zgromadzeniu. Powyszy obowizek dotyczy powiza natury ekonomicznej, rodzinnej lub
innej, mogcych mie wpyw na stanowisko czonka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez
rad .”
Spóka zamierza stosowa ww. zasad w ograniczonym zakresie tj. wycznie wówczas, jeeli
otrzyma od czonka Rady Nadzorczej stosowne owiadczenie w zakresie dotyczcym powiza
czonka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponujcym akcjami reprezentujcymi nie mniej ni 5%
ogólnej liczby gosów na naszym Walnym Zgromadzeniu.
Zasada III.6
„Przynajmniej dwóch czonków rady nadzorczej powinno spenia kryteria niezalenoci od spóki i
podmiotów pozostajcych w istotnym powizaniu ze spók. W zakresie kryteriów niezalenoci
czonków rady nadzorczej powinien by stosowany Zacznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z
dnia 15 lutego 2005 r. dotyczcego roli dyrektorów niewykonawczych lub b dcych czonkami rady
nadzorczej spóek giedowych i komisji rady (nadzorczej). Niezalenie od postanowie pkt b) wyej
wymienionego Zacznika osoba b dca pracownikiem spóki, podmiotu zalenego lub podmiotu
stowarzyszonego nie moe by uznana za speniajc kryteria niezalenoci, o których mowa w tym
Zaczniku. Ponadto za powizanie z akcjonariuszem wykluczajce przymiot niezalenoci czonka
rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie si rzeczywiste i istotne powizanie z
akcjonariuszem majcym prawo do wykonywania 5 % i wi cej ogólnej liczby gosów na walnym
zgromadzeniu.”
W ocenie Spóki zapis ten jest trudny do zaakceptowania, poniewa uderza on w uprawnienia
wacicielskie akcjonariuszy. Moliwo samodzielnego decydowania przez akcjonariuszy o wyborze
wadz, czyli Rady Nadzorczej, która z kolei dokonuje wyboru Zarzdu, jest podstawowym
uprawnieniem wacicielskim wynikajcym z faktu posiadania okrelonego pakietu akcji. Ponadto
kryterium niezalenoci czonków Rady Nadzorczej jest wci pojciem mao ostrym. Próby okrelenia
takich kryteriów niezalenoci, które gwarantowayby bezstronno podejmowanych przez
niezalenych czonków Rady Nadzorczej decyzji, a jednoczenie takich, których wypenianie przez
kandydatów na czonka Rady Nadzorczej mona by podda rzetelnej i miarodajnej weryfikacji, okazay
si bardzo trudne. Spóka nie posiadaaby moliwoci, ani narzdzi do biecej kontroli wypeniania
przez niezalenych czonków Rady Nadzorczej kryteriów niezalenoci podczas penienia przez nich
funkcji czonka Rady Nadzorczej i w duym stopniu byaby zmuszona opiera si na owiadczeniach
kandydatów, bd akcjonariuszy zgaszajcych ich kandydatur. W efekcie zasada nie zostaaby
wdroona i stosowana w praktyce w sposób zgodny z intencjami jej autorów.
Zasada III.7
„W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonowa co najmniej komitet audytu. W skad tego komitetu
powinien wchodzi co najmniej jeden czonek niezaleny od spóki i podmiotów pozostajcych w
istotnym powizaniu ze spók, posiadajcy kompetencje w dziedzinie rachunkowoci i finansów. W
spókach, w których rada nadzorcza skada si z minimalnej wymaganej przez prawo liczby czonków,
zadania komitetu mog by wykonywane przez rad nadzorcz.”
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Niestosowanie przez Spók powyszej zasady jest konsekwencj niestosowania Zasady nr III.6.
Ponadto stosowanie powyszej zasady bdzie niemoliwe przy minimalnej liczbie czonków Rady
Nadzorczej w Spóce ustalonej w Statucie, a znacznie utrudnione w przypadku nawet przy
maksymalnej liczbie.
Zasada III.8
„W zakresie zada i funkcjonowania komitetów dziaajcych w Radzie Nadzorczej powinien by
stosowany Zacznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczcego roli
dyrektorów niewykonawczych (…)”
Niestosowanie przez Spók powyszej zasady jest konsekwencj niestosowania Zasady nr III.6.
Zasada III.9
„Zawarcie przez spók umowy/transakcji z podmiotem powizanym, speniajcej warunki o której
mowa w cz ci III pkt. 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej.”
Spóka stosuje ww. zasad w zakresie opisanym w § 13 ust. 12 pkt 24 Statutu.
Posiadane akcje i opcje na akcje
Nastpujcy czonkowie organów Spóki posiadaj akcje Asseco SEE:
Imi i nazwisko

Funkcja w Spóce

Liczba posiadanych akcji
w kapitale zakadowym
Spóki

Piotr Jeleski

Prezes Zarzdu

550

Rafa Kozowski

Wiceprezes Zarzdu

150

Przemysaw Sczkowski

Czonek Rady Nadzorczej

2.500

Gabriela ukowicz

Czonek Rady Nadzorczej

150

Andrzej Stanisaw Gerlach

Czonek Rady Nadzorczej

300

187

ZNACZNI AKCJONARIUSZE
Jedynym akcjonariuszem Spóki posiadajcym co najmniej 5% gosów jest spóka Asseco Poland
S.A., z siedzib w Rzeszowie (35-307), al. Armii Krajowej 80, która posiada 25.763.000 akcji
reprezentujcych 99,97% kapitau zakadowego Spóki oraz tak sam liczb gosów i udzia
procentowy w gosach na Walnym Zgromadzeniu.
Spóka Asseco Poland S.A. jest wiodc polsk spóka informatyczna, której akcje s dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gied Papierów Wartociowych w Warszawie.
W cigu ostatnich trzech lat, Asseco Poland S.A. bya powizana ze Spók oraz z podmiotami
powizanymi ze Spók w nastpujcy sposób:
x

w 2007 roku spóka Asseco Poland S.A. zaoya spók Asseco Adria S.A. (obecnie Asseco
South Eastern Europe S.A.), w której obja i posiada do chwili obecnej wikszo kapitau
zakadowego;

x

spóka Asseco Poland S.A. jest podmiotem dominujcym w stosunku do podmiotów
nalecych do Grupy Asseco Poland;

x

niektórzy czonkowie Zarzdu i Rady Nadzorczej Spóki, tj. Piotr Jeleski, Adam Góral, Jacek
Duch oraz Przemysaw Sczkowski s czonkami wadz Asseco Poland S.A.

Za wyjtkiem spóki Asseco Poland S.A. nie wystpuj adne podmioty ani osoby, które w sposób
poredni lub bezporedni posiadaj akcje w kapitale zakadowym Spóki lub prawa gosu podlegajce
zgoszeniu na mocy prawa polskiego.
Znaczny akcjonariusz Emitenta nie posiada innych praw gosu w Spóce ni opisane w niniejszym
Dokumencie Rejestracyjnym.
Kontrola nad Spók
Emitent jest bezporednio kontrolowany przez spók Asseco Poland S.A., która posiada 99,97%
naszego kapitau zakadowego oraz taki sam procent gosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na dzie niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego, nasz akcjonariusz wikszociowy, Asseco Poland
S.A., ma decydujcy wpyw na kierunek dziaalnoci naszej Spóki. Kontrola nad Spók wykonywana
jest przez spók Asseco Poland S.A. poprzez (i) posiadanie wikszoci gosów na Walnym
Zgromadzeniu oraz (ii) moliwo powoywania wikszoci czonków Rady Nadzorczej, która sprawuje
stay nadzór nad dziaalnoci Spóki we wszystkich dziedzinach oraz powouje i odwouje czonków
Zarzdu. Nie istniej inne ni wynikajce z Kodeksu Spóek Handlowych oraz innych bezwzgldnie
obowizujcych przepisów prawa mechanizmy zapobiegajce naduywaniu kontroli.
Spóka nie jest wiadoma istnienia jakichkolwiek porozumie, których realizacja mogaby spowodowa
powstanie w przyszoci zmiany w sposobie kontroli nad nami.
Mechanizmy zapobiegajce naduywaniu kontroli nad Spók.
Ewentualnemu naduywaniu kontroli nad Spók zapobiegaj uprawnienia
mniejszociowych przewidziane w przepisach prawa, w tym w szczególnoci:

akcjonariuszy

Prawo do dania zwoania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub umieszczenia okrelonych
spraw w porzdku obrad najbliszego walnego zgromadzenia
Zgodnie z art. 400 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujcy co najmniej jedn dziesit
kapitau zakadowego spóki akcyjnej mog da zwoania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
tej spóki, jak równie umieszczenia okrelonych spraw w porzdku obrad najbliszego walnego
zgromadzenia. danie zwoania walnego zgromadzenia lub umieszczenia okrelonych spraw w
porzdku jego obrad naley zoy na pimie do zarzdu spóki akcyjnej najpó niej na miesic przed
proponowanym terminem walnego zgromadzenia. Jeeli w terminie dwóch tygodni od dnia
przedstawienia dania zarzdowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwoane, sd
rejestrowy moe, po wezwaniu zarzdu do zoenia owiadczenia, upowani do zwoania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy wystpujcych z daniem.
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Prawo dania wydania odpisów wniosków w sprawach objtych porzdkiem obrad walnego
zgromadzenia
Zgodnie z art. 407 KSH kady akcjonariusz spóki akcyjnej ma prawo da wydania mu odpisów
wniosków w sprawach objtych porzdkiem obrad najbliszego walnego zgromadzenia tej spóki w
terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. danie takie naley zoy do zarzdu spóki.
Prawo dania sprawdzenia listy obecnoci akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu
Zgodnie z art. 410 KSH, niezwocznie po wyborze przewodniczcego walnego zgromadzenia naley
sporzdzi list obecnoci zawierajc spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem
liczby akcji spóki akcyjnej, które kady z nich przedstawia oraz liczby przysugujcych im gosów.
Lista taka powinna zosta podpisana przez przewodniczcego walnego zgromadzenia i wyoona
podczas obrad walnego zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadajcych jedn dziesit
kapitau zakadowego spóki akcyjnej reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, lista
obecnoci powinna by sprawdzona przez wybran w tym celu komisj, zoon z co najmniej z
trzech osób. Wnioskodawcy maj prawo wyboru jednego czonka komisji.
Prawo do dania wyboru rady nadzorczej w drodze gosowania oddzielnymi grupami
Zgodnie z art. 385 KSH na wniosek akcjonariuszy reprezentujcych co najmniej jedn pit kapitau
zakadowego spóki akcyjnej wybór rady nadzorczej powinien by dokonany w drodze gosowania
oddzielnymi grupami, nawet gdy statut tej spóki przewiduje inny sposób powoania rady nadzorczej.
Akcjonariusze reprezentujcy na walnym zgromadzeniu t cz akcji, która przypada z podziau
ogólnej liczby akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu przez liczb czonków rady
nadzorczej, mog utworzy oddzieln grup celem wyboru jednego czonka rady nadzorczej, nie bior
jednak udziau w wyborze pozostaych czonków rady nadzorczej. Mandaty w radzie nadzorczej
nieobsadzone przez odpowiedni grup akcjonariuszy, utworzon zgodnie ze zdaniem
poprzedzajcym, obsadza si w drodze gosowania, w którym uczestnicz wszyscy akcjonariusze
spóki akcyjnej, których gosy nie zostay oddane przy wyborze czonków rady nadzorczej wybieranych
w drodze gosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgoszenia przez akcjonariuszy
reprezentujcych co najmniej jedn pit kapitau zakadowego spóki akcyjnej wniosku o dokonanie
wyboru rady nadzorczej w drodze gosowania oddzielnymi grupami, postanowienia statutu tej spóki
przewidujce inny sposób powoywania rady nadzorczej nie maj zastosowania w odniesieniu do
takiego wyboru rady nadzorczej, z zastrzeeniem, i jeeli w skad rady nadzorczej wchodzi osoba
powoana przez podmiot okrelony w odrbnej ustawie, wyborowi podlegaj jedynie pozostali
czonkowie rady nadzorczej.
Prawo do dania udzielenia przez zarzd informacji dotyczcych spóki
Zgodnie z art. 428 KSH akcjonariusz moe zgosi w trakcie trwania walnego zgromadzenia danie
udzielenia przez zarzd podczas obrad walnego zgromadzenia informacji dotyczcych spóki akcyjnej,
jeeli udzielenie takich informacji przez zarzd jest uzasadnione dla oceny sprawy objtej porzdkiem
obrad walnego zgromadzenia. Zarzd jest obowizany do udzielenia informacji danej przez
akcjonariusza, jednake powinien odmówi udzielenia informacji, gdy: (a) mogoby to wyrzdzi
szkod spóce albo spóce z ni powizanej, albo spóce lub spódzielni zalenej, w szczególnoci
przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsibiorstwa, lub (b)
mogoby narazi czonka zarzdu na poniesienie odpowiedzialnoci karnej, cywilnoprawnej lub
administracyjnej. Ponadto w uzasadnionych przypadkach zarzd moe udzieli akcjonariuszowi spóki
danej przez niego informacji na pimie nie pó niej ni w terminie dwóch tygodni od dnia
zakoczenia walnego zgromadzenia. Kodeks przewiduje równie, e zarzd moe udzieli
akcjonariuszowi informacji dotyczcych spóki poza walnym zgromadzeniem przy uwzgldnieniu
ogranicze wynikajcych z art. 428 KSH dotyczcych odmowy udzielenia informacji. Informacje
udzielane poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której
udzielono informacji, powinny zosta ujawnione przez zarzd na pimie w materiaach przedkadanych
najbliszemu walnemu zgromadzeniu. Materiay mog nie obejmowa informacji podanych do
wiadomoci publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia. Jeeli zarzd odmówi
akcjonariuszowi udzielenia informacji o spóce, których ten akcjonariusz zada zgodnie z art. 428
KSH, wówczas, po uprzednim zgoszeniu stosownego sprzeciwu do protokou obrad walnego
zgromadzenia, akcjonariusz moe zoy wniosek do sdu rejestrowego waciwego dla spóki o
zobowizanie zarzdu do udzielenia mu informacji, których zada podczas obrad walnego
zgromadzenia. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzajcym, naley zoy w terminie tygodnia
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od zakoczenia walnego zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia danych
informacji. Akcjonariusz moe równie zoy wniosek do sdu rejestrowego o zobowizanie spóki do
ogoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.
Prawo akcjonariusza do wystpienia z powództwem o uchylenie uchway walnego zgromadzenia
KSH w art. 422 przewiduje, i akcjonariusz moe wytoczy przeciwko spóce powództwo o uchylenie
uchway podjtej przez walne zgromadzenie, o ile uchwaa ta jest sprzeczna ze statutem tej spóki
bd dobrymi obyczajami i godzi w interesy spóki lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Do
wystpienia z powództwem, o którym mowa w zdaniu poprzedzajcym, uprawniony jest: (a)
akcjonariusz, który gosowa przeciwko uchwale walnego zgromadzenia, a po jej powziciu zada
zaprotokoowania swojego sprzeciwu, (b) akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziau
w walnym zgromadzeniu, (c) akcjonariusz, który nie by obecny na walnym zgromadzeniu, jednake
jedynie w przypadku wadliwego zwoania walnego zgromadzenia lub te powzicia uchway w sprawie
nieobjtej porzdkiem obrad danego walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 KSH w przypadku
spóki publicznej powództwo o uchylenie uchway jej walnego zgromadzenia naley wnie w terminie
miesica od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomoci o uchwale, nie pó niej jednak ni w
terminie trzech miesicy od dnia powzicia uchway przez walne zgromadzenie.
Prawo akcjonariusza do wystpienia z powództwem o stwierdzenie niewanoci uchway walnego
zgromadzenia
Akcjonariusze uprawnieni do wystpienia z powództwem o uchylenie uchway walnego zgromadzenia
spóki akcyjnej s uprawnieni równie na mocy art. 425 KSH do wystpienia przeciwko spóce z
powództwem o stwierdzenie niewanoci uchway walnego zgromadzenia sprzecznej z ustaw. W
odniesieniu do spóek publicznych powództwo takie powinno by wniesione w terminie trzydziestu dni
od dnia ogoszenia uchway walnego zgromadzenia, nie pó niej jednak ni w terminie roku od dnia
powzicia uchway przez walne zgromadzenie.
Prawo dania uzupenienia liczby likwidatorów spóki
Zgodnie z art. 463 KSH likwidatorami spóki akcyjnej s czonkowie jej zarzdu, o ile inaczej nie
postanowiono w statucie lub w uchwale podjtej przez walne zgromadzenie tej spóki. Jednoczenie
Kodeks w tym samym artykule przewiduje, i na wniosek akcjonariuszy reprezentujcych co najmniej
jedn dziesit kapitau zakadowego spóki akcyjnej sd rejestrowy moe uzupeni liczb
likwidatorów ustanawiajc jednego lub dwóch likwidatorów.
Obowizek notyfikacji powstania stosunku dominacji
Zgodnie z art. 6 KSH w przypadku spóki handlowej - akcjonariusza spóki akcyjnej posiadajcego w
odniesieniu do tej spóki akcyjnej przymiot „spóki dominujcej” w rozumieniu przepisów Kodeksu, na
takim akcjonariuszu ciy obowizek powiadomienia spóki akcyjnej o powstaniu stosunku dominacji.
Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 4 KSH „spók dominujc” w rozumieniu przepisów Kodeksu jest spóka w
przypadku, gdy: (a) dysponuje bezporednio lub porednio wikszoci gosów na walnym
zgromadzeniu spóki akcyjnej, take jako zastawnik albo uytkownik, bd w zarzdzie tej spóki,
take na podstawie porozumie z innymi osobami, lub (b) jest uprawniona do powoywania lub
odwoywania wikszoci czonków zarzdu spóki akcyjnej, take na podstawie porozumie z innymi
osobami, lub (c) jest uprawniona do powoywania lub odwoywania wikszoci czonków rady
nadzorczej spóki akcyjnej, take na podstawie porozumie z innymi osobami, lub (d) czonkowie jej
zarzdu lub czonkowie jej rady nadzorczej stanowi wicej ni poow czonków zarzdu spóki
akcyjnej, lub (e) wywiera decydujcy wpyw na dziaalno spóki akcyjnej, w szczególnoci na
podstawie umów o zarzdzanie t spók lub umów o przekazywanie zysku przez spók. W
przypadku gdy spóka handlowa oraz spóka akcyjna dysponuj wzajemnie wikszoci gosów
obliczon zgodnie z lit. (a) powyej, za spók dominujc uwaa si t spók, która posiada wikszy
procent gosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu drugiej spóki (spóka
zalena). W przypadku gdy kada ze spóek posiada równy procent gosów na zgromadzeniu
wspólników albo walnym zgromadzeniu drugiej spóki, za spók dominujc uwaa si t spók,
która wywiera wpyw na spók zalen take na podstawie powizania przewidzianego w lit. (b)-(e) W
przypadku gdy stosujc kryteria przewidziane w zdaniu poprzedzajcym, nie mona ustali stosunku
dominacji i zalenoci midzy dwiema spókami handlowymi, za spók dominujc uwaa si t
spók handlow, która moe wywiera wpyw na inn spók na podstawie wikszej liczby powiza,
o których mowa w lit. (b)-(e) W przypadku niemonoci ustalenia na podstawie regulacji zawartej w
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zdaniach poprzedzajcych, która ze spóek jest spók dominujc, obie spóki s spókami wzajemnie
dominujcymi i zalenymi.
Jeeli wic którykolwiek z akcjonariuszy spóki akcyjnej spenia przesanki pozwalajce na uznanie go
za spók dominujc w odniesieniu do tej spóki akcyjnej, taki akcjonariusz jest zobowizany do
powiadomienia spóki o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania
tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa gosu z akcji spóki reprezentujcych
wicej ni 33% kapitau zakadowego. Kodeks przewiduje, i nabycie lub wykonywanie praw z akcji
przez spók albo spódzielni zalen uwaa si za nabycie albo wykonywanie praw przez spók
dominujc, za uchwaa walnego zgromadzenia spóki akcyjnej powzita z naruszeniem przepisów
Kodeksu dotyczcych obowizku notyfikacji o powstaniu stosunku dominacji jest niewana, chyba e
spenia wymogi kworum oraz wikszoci gosów bez uwzgldnienia gosów niewanych.
Kodeks przewiduje równie, e akcjonariusz, czonek zarzdu albo rady nadzorczej spóki akcyjnej
moe da, aby spóka handlowa, która jest akcjonariuszem w tej spóce, udzielia informacji, czy
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zalenoci wobec okrelonej spóki handlowej albo spódzielni
bdcej równie akcjonariuszem w spóce. Uprawniony akcjonariusz moe da ponadto ujawnienia
liczby akcji lub gosów, jakie spóka handlowa, do której skierowano pytanie, posiada w innej spóce
kapitaowej, bdcej równie akcjonariuszem w spóce akcyjnej, w tym take jako zastawnik,
uytkownik lub na podstawie porozumie z innymi osobami. danie akcjonariusza dotyczce
udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny by zoone na pimie. Odpowiedzi na pytania
zgoszone przez akcjonariusza spóki akcyjnej naley udzieli temu akcjonariuszowi oraz spóce w
terminie dziesiciu dni od dnia otrzymania takiego dania. Jeeli danie udzielenia odpowiedzi
doszo do adresata pó niej ni na dwa tygodnie przed dniem, na który zwoano walne zgromadzenie,
bieg terminu do udzielenia odpowiedzi rozpoczyna si w dniu nastpujcym po dniu, w którym
zakoczyo si to walne zgromadzenie. Od dnia rozpoczcia biegu terminu udzielenia odpowiedzi do
dnia jej udzielenia zobowizana do odpowiedzi spóka nie moe wykonywa praw z posiadanych
przez ni akcji w spóce akcyjnej.
Zasady opisane powyej znajduj odpowiednie zastosowanie równie w przypadku ustania stosunku
dominacji. W takim wypadku na spóce, która przestaa by „spók dominujc” w odniesieniu do
spóki akcyjnej, ciy obowizek powiadomienia o ustaniu stosunku dominacji.

191

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI ZANYMI
Poniej przedstawione zostay informacje o transakcjach zawartych przez Emitenta z podmiotami
powizanymi w okresie objtym historycznymi informacjami finansowymi oraz od dnia 1 stycznia 2008
r. do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego, majcych istotne znaczenie dla Grupy.
W powyszym okresie, Emitent by stron transakcji z podmiotami powizanymi wedug definicji
zawartej w Regulacji WE Nr 1606/2002 i przepisie MSR 24.
Jednostki powizane z Asseco South Eastern Europe S.A.
– Grupa Asseco Poland S.A.
GRUPA ASSECO

KRAJ, W KTÓRYM JEDNOSTKA ZOSTA A
ZAREJESTROWANA

Jednostki zalene i wspózalene od Asseco Poland S.A.
Asseco Poland S.A.

Polska

ADH-Soft sp. z o.o

Polska

Asseco Business Solutions S.A.

Polska

Anica System S.A.

Polska

Asseco Germany S.A.

Polska

AP Automation + Productivity AG

Niemcy

AP Automation + Productivity GmbH

Austria

Matrix42 AG

Niemcy

Matrix42 USA
Asseco Slovakia a.s.

Sowacja

Slovanet a.s.

Sowacja

Kryha spol. s.r.o.

Sowacja

MICRONET a.s.

Sowacja

AXIS a.s.

Sowacja

BrNet S.r.o.

Sowacja

Robur s.r.o.

Sowacja

Datalock a.s.

Sowacja

Datalock Tatry s.r.o.

Sowacja

Datalock Zilina s.r.o.

Sowacja

Datalock Puchov s.r.o.

Sowacja

Axera, s.r.o.

Sowacja

MPI Slovakia s.r.o.

Sowacja

Disig a.s.

Sowacja

Asseco Czech Republic a.s.
LCS International a.s.
LCS Slovensko
LCS Deutschland

Czechy
Czechy
Sowacja
Niemcy

Berit a.s.

Czechy

Berit Services s.r.o.

Czechy

Berit AG

Szwajcaria

Berit GmbH

Niemcy

UNiQUARE Software Development GmbH

Austria

UNiQUARE Ukraine

Ukraina

Asseco Systems S.A.

Polska

Koma Nord sp. z o.o.

Polska

bezpieczestwo.pl sp. z o.o.

Polska

Bielpolsoft j.v.
Gladstone Consulting Limited
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USA

Biaoru
Cypr

GRUPA ASSECO

KRAJ, W KTÓRYM JEDNOSTKA ZOSTA A
ZAREJESTROWANA

FIBa Software S.r.l.

Rumunia

Net Consulting S.r.l.

Rumunia

Pexim d.o.o.
Pexim DOOEL
Pexim Solution o.o.d.

Serbia
Macedonia
Bugaria

Pexim Tirana SH.P.K.

Albania

Pexim Solution d.o.o.

Bonia & Hercegovina

E-mon

Montenegro

Pexim Content Management Solution d.o.o.

Serbia

eMS d.o.o.

Serbia

Pexim Cardinfo d.o.o.
Cardinfo Montenegro d.o.o.
SIMT Cardinfo d.o.o.
Antegra d.o.o.
Ibis a.d.

Serbia
Montenegro
Slovenia
Serbia
Bonia & Hercegovina

Arbor Informatika d.o.o.

Chorwacja

Logos d.o.o.

Chorwacja

Sawan S.A.

Polska

Sintagma UAB sp. z o.o.

Litwa

ZUI Novum sp. z o.o.

Polska

INSI sp. z o.o.

Polska

DRQ S.A.

Polska

DRQ Services sp. z o.o.

Polska

Crypto Tech sp. z o.o.

Polska

KKI-BCI sp. z o.o.

Polska

SK Galkom sp. z o.o.

Polska

Kom-Pakt PIW sp. z o.o.

Polska

OptiX Polska sp. z o.o.

Polska

ABF sp. z o.o.

Polska

Sapen sp. z o.o.

Polska

Serum Software sp. z o.o.

Polska

PIW Postinfo sp. z o.o.

Polska

Combidata Poland sp. z o.o.

Polska

Profirma sp. z o.o.

Polska

Ready sp. z o.o.

Polska

ZETO sp. z o.o.

Polska

Podkarpacki Fundusz Nieruchomoci sp. z o.o.

Polska

Kapita S.A.

Polska

Soft Technologies sp. z o.o.

Polska

C2 System Polska S.A.

Polska

RUM IT S.A.

Polska

UAB „INFORMACINIU PROJEKTU SISTEMOS”

Litwa

Jednostki stowarzyszone z Grup Asseco
Datalock s.r.o.
Tedis

(1)

Crystal Consulting

Czechy
Sowacja
Sowacja

Prvni Certifikacni Autorita, a.s.

Czechy

UNiQUARE MEA W.L.L.

Bahrain

TETRA System Polska S.A.

Polska

Postdata S.A.

Polska
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(1)
W dniu 16 maja 2008 r. walne zgromadzenie spóki TEDIS a.s zadecydowao o zlikwidowaniu spóki. Likwidacja rozpocza si z dniem
1 wrzenia 2008 r.

Ponadto, jednostkami powizanymi z Grup Asseco South Eastern Europe na dzie zatwierdzenia
Dokumentu Rejestracyjnego byy osoby fizyczne wchodzce w skad Zarzdu Asseco South Eastern
Europe, tj.
x

Piotr Jeleski,

x

Rafa Kozowski,

x

Miljan Mališ,

oraz osoby wchodzce w skad Zarzdów spóek z Grupy Asseco South Eastern Europe.
Pan Piotr Jeleski jest wacicielem 100% udziaów w serbskiej spóce Kompania Petyhorska d.o.o.
Belgrad, z siedzib przy Milutina Milankovica 19G, Novi Beograd. Spóka Kompania Petyhorska d.o.o.
Beograd jest jednym z czterech wspólników spóki „MHM” LLC Beograd posiadajc w niej 15%
udziaów. „MHM” LLC Beograd jest zarejestrowana jako firma deweloperska i zostaa z ni zawarta
umowa najmu ok. 3.266 m2 powierzchni biurowej na rzecz Pexim.
Transakcje z podmiotami powizanymi opisane poniej byy, w ocenie Emitenta, zawierane na
warunkach rynkowych.
Wysoko wynagrodze wypaconych w 2007 i 2008 roku czonkom Zarzdu i Rady Nadzorczej
Spóki zostaa opisana w rozdziale „Osoby Zarzdzajce i Nadzorujce” niniejszego Dokumentu
Rejestracyjnego.

Transakcje z Asseco Poland S.A.
Rozliczenie inwestycji kapitaowych zawarte w dniu 17 grudnia 2007 r. pomidzy Asseco Adria
S.A. (obecnie Asseco SEE) a Asseco Poland S.A.
W dniu 17 grudnia 2007 r., Asseco Adria S.A. (obecnie Asseco SEE) zawara z Asseco Poland S.A.
porozumienie w sprawie rozliczenia inwestycji kapitaowych. Na mocy zawartej umowy, strony
uzgodniy, e Asseco Poland S.A. bdzie uprawniona do otrzymania ze strony Asseco Adria S.A.
zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Asseco Poland S.A. w zwizku z planowanym lub
dokonanym przez Asseco Adria S.A. nabyciem udziaów w spókach Pexim d.o.o., Logos d.o.o., Arbor
Informatika d.o.o., Pexim Cardinfo d.o.o. oraz Antegra d.o.o. W oparciu o zawarte porozumienie
Asseco SEE dokonaa zwrotu na rzecz Asseco Poland S.A. kosztów poniesionych przez Asseco
Poland S.A., zgodnie z opisem zawartym w tabeli „Zestawienie transakcji z podmiotami powizanymi”.
Umowa podnajmu zawarta w dniu 31 lipca 2007 r. pomidzy Asseco Adria S.A. (obecnie
Asseco SEE) a Asseco Poland S.A.
W dniu 31 lipca 2007 r. Asseco Adria S.A. (obecnie Asseco SEE), jako podnajemca zawara z Asseco
Poland S.A. jako podnajmujcym, umow podnajmu. Na podstawie zawartej umowy, Asseco Poland
S.A. oddaa w najem od dnia 1 sierpnia 2007 r. lokal uytkowy pooony w budynku nr 80 przy Al.
Armii Krajowej w Rzeszowie oznaczony jako sala konferencyjna C na 8 pitrze o powierzchni
uytkowej 20,2 m2 (objty ksig wieczyst KW nr 115421). Asseco Adria S.A. zobowizaa si paci
czynsz w wysokoci 700 zotych (siedemset zotych), powikszony o naleny podatek VAT oraz opaty
za media. Umowa zostaa zawarta na czas nieokrelony i moe zosta wypowiedziana przez kad ze
stron z zachowaniem 3 (trzy) miesicznego okresu wypowiedzenia. Umowa podlega prawu
polskiemu. Spory mogce wynika z umowy strony podday orzecznictwu sdu powszechnego w
Rzeszowie.
Objcie akcji w kapitale zakadowym Spóki
Umowa objcia akcji zawarta w dniu 5 lutego 2008 r. pomidzy Asseco Adria S.A. (obecnie
Asseco SEE) a Asseco Poland S.A.
W dniu 5 lutego 2008 r. Asseco Adria S.A. zawara z Asseco Poland S.A. umow objcia akcji, na
podstawie której Asseco Adria S.A. zoya Asseco Poland S.A. ofert objcia 4.650.000 akcji
imiennych nowej emisji serii B w kapitale zakadowym Asseco Adria S.A. o nr od 5.000.001 do
9.650.000 po cenie emisyjnej 0,10 z (dziesi groszy) za jedn akcj, a Asseco Poland S.A. ofert t
przyja i obja zaoferowane jej akcje zobowizujc si do wniesienia wkadu pieninego w
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wysokoci 465.000 z (czterysta szedziesit pi tysicy zotych) w terminie 60 (szedziesit) dni
od dnia zawarcia umowy. Wkad zosta wniesiony i umowa wykonana.
Umowa objcia akcji zawarta w dniu 2 lipca 2008 r. pomidzy Asseco SEE a Asseco Poland
S.A.
W dniu 2 lipca 2008 r. Asseco SEE zawara z Asseco Poland S.A. umow objcia akcji, na podstawie
której Asseco SEE zoya Asseco Poland S.A. ofert objcia 2.567.000.000 akcji imiennych nowej
emisji serii C w kapitale zakadowym Asseco SEE o nr od 10.000.001 do 2.567.000.000 po cenie
emisyjnej 0,10 z (dziesi groszy) za jedn akcj, a Asseco Poland S.A. ofert t przyja i obja
zaoferowane jej akcje zobowizujc si do wniesienia wkadu pieninego w wysokoci 256.700.000
z (dwiecie pidziesit sze milionów siedemset tysicy) w terminie 60 (szedziesit) dni od dnia
zawarcia umowy. Wkad zosta wniesiony i umowa wykonana.
Sprzeda akcji w Asseco Romania S.A.
Sprzeda akcji dokonana w dniu 31 stycznia 2008 r. pomidzy Asseco Adria S.A (obecnie
Asseco SEE) a Asseco Poland S.A.
W dniu 31 stycznia 2008 r. Asseco Adria S.A. (obecnie Asseco SEE) jako kupujcy, zawara z Asseco
Poland S.A., jako sprzedajcym, umow sprzeday akcji. Na podstawie zawartej umowy, Asseco
Poland S.A. zobowizaa si sprzeda Asseco Adria S.A. 4.650.000 akcji imiennych zwykych serii A o
wartoci nominalnej 0.10 z (dziesi groszy) o numerach od 0000001 do 4.650.000 w kapitale
zakadowym spóki Asseco Romania S.A. wpisanej do rejestru przedsibiorców pod numerem KRS
0000278721, za cen sprzeday w wysokoci 465.000 zotych (czterysta szedziesit pi tysicy
zotych). Strony ustaliy, e wasno akcji stanowicych przedmiot umowy przechodzi na Asseco
Adria S.A. z dniem wydania dokumentu akcji i potwierdziy w umowie, e dokumenty akcji zostay
wydane.

Transakcje z innymi podmiotami powizanymi
Sprzeda akcji w Asseco Romania S.A.
W dniu 31 stycznia 2008 r., Asseco Adria S.A. (obecnie Asseco SEE) zawara umowy sprzeday akcji
w kapitale zakadowym spóki Asseco Romania S.A. W wyniku dokonania niej opisanych transakcji
jak równie w wyniku wykonania umów sprzeday pozostaych akcji w Asseco Romania S.A. z Asseco
Poland S.A. i pozostaymi akcjonariuszami Asseco Romania S.A., opisanych w punkcie „Istotne
Umowy” niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego, Asseco Adria S.A. nabya akcje stanowice 100 %
kapitau zakadowego Asseco Romania S.A.
Lp.

Sprzedajcy

Liczba akcji

Oznaczenie akcji

Cena Sprzeday

1.

Piotr Jeleski

15.000 akcji
imiennych
zwykych serii A

4.775.001 do
4.790.000

1.500 zotych
(tysic piset
zotych)

2.

Przemysaw Sczkowski

125.000 akcji
imiennych
zwykych serii A

4.560.001 do
7.775.000

12.500 zotych
(dwanacie
tysicy piset
zotych)
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Objcie akcji serii B spóki Asseco SEE
W dniu 5 lutego 2008 r., Asseco SEE zawara z nastpujcymi podmiotami powizanymi umowy o
objcie akcji serii B w kapitale zakadowym Spóki. Poza niej wymienionymi umowami, Spóka
zawara równie umowy o objcie akcji serii B z Adamem Rusinkiem, Markiem Pankiem, Andrzejem
Gerlachem, Zbigniewem Pomiankiem, Robertem Smukowskim i Przemysawem Borzestowskim.
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Lp.

Akcjonariusz

Liczba akcji

Oznaczenie akcji

Wkad

1.

Piotr Jeleski

15.000 akcji
imiennych serii B

9.775.001 do
9.790.000

1.500 z (jeden
tysic piset
zotych)

2.

Przemysaw Sczkowski

125.000 akcji
imiennych serii B

9.650.001 do
9.775.000

12.500 z
(dwanacie
tysicy piset
zotych)
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Data

od 1.01.2008
do dnia
zatwierdzenia
Dokumentu
Rejestracyjnego

Podmiot
powizany

Asseco
Poland S.A.

21.385,26 PLN

3.799.425,00
PLN

Zwrot kosztów poniesionych przez Asseco Poland
S.A. w zwizku z usugami doradztwa wiadczonymi
Asseco Poland S.A. przez Marko Capeta na
podstawie umowy wspópracy z 11.06.2007 r.

774.108,53
PLN

Nabycie od
podmiotów
powizanych

Zwrot kosztów poniesionych przez Asseco Poland
S.A. w zwizku z usugami doradztwa podatkowego
zwizanymi z planowanym nabyciem Pexim d.o.o. i
Pexim d.o.o.e.l. wiadczonymi przez KPMG d.o.o.
na rzecz Asseco Poland S.A. na podstawie umowy
z dnia 14.05.2007 r.

Zwrot kosztów poniesionych przez Asseco Poland
S.A. w zwizku z usugami wiadczonymi przez
Jankovic, Popovic & Mitic na podstawie umowy z
dnia 3.04.2007 r. o wiadczenie pomocy prawnej
przy planowanej transakcji nabycia spóek: Pexim
d.o.o.e.l. oraz M&I Systems CO d.o.o. Novi Sad
oraz jej spóki powizanej M&I Systems d.o.o. Banja
Luka, a take spóek Pexim Cardinfo d.o.o. i
Antegra d.o.o.

Opis transakcji

Sprzeda na
rzecz
podmiotów
powizanych

Zestawienie transakcji z podmiotami powizanymi

Zobowizania
wobec
podmiotów
powizanych

Koszty
finansowe
(odsetki,
rabat)
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Data

od 1.01.2008
do dnia
zatwierdzenia
Dokumentu
Rejestracyjnego

Podmiot
powizany

Asseco
Poland S.A.

133.296,64
PLN

51.077,25 PLN

Zwrot kosztów poniesionych przez Asseco Poland
S.A. w zwizku z usugami wiadczonymi na rzecz
Asseco Poland S.A. przez KPMG d.o.o. Beograd na
pdostawie umowy z dnia 30.09.2007 r. dotyczcej
przeprowadzenia analizy podatkowej spóek
Antegra d.o.o. Beograd oraz Ibis d.o.o. Banja Luka

49.523,50 PLN

Zwrot kosztów poniesionych przez Asseco Poland
S.A. w zwizku z usugami wiadczonymi na rzecz
Asseco Poland S.A. przez KPMG d.o.o. Beograd na
podstawie umowy z dnia 6.07.2007 r. dotyczcej
przeprowadzenia analizy podatkowej spóki Card
Info d.o.o. Beograd

Zwrot kosztów poniesionych przez Asseco Poland
S.A. w zwizku z usugami wiadczonymi na rzecz
Asseco Poland S.A. przez Zgombi & Partneri d.o.o.
na podstawie umowy z dnia 19.07.2007 r. o
przeprowadzenie analizy podatkowej dwóch spóek

114.357,77
PLN

Nabycie od
podmiotów
powizanych

Zwrot kosztów poniesionych przez Asseco Poland
S.A. w zwizku z usugami wiadczonymi na rzecz
Asseco Poland S.A. przez KPMG d.o.o. Beograd na
podstawie umowy z dnia 4.04.2007 r. o
przeprowadzenie analizy podatkowej spóek Pexim
d.o.o. Beograd i Pexim d.o.o.e.l. Skopje.

Opis transakcji

Sprzeda na
rzecz
podmiotów
powizanych

Zobowizania
wobec
podmiotów
powizanych

Koszty
finansowe
(odsetki,
rabat)
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Data

od 1.01.2008
do dnia
zatwierdzenia
Dokumentu
Rejestracyjnego

Podmiot
powizany

Asseco
Poland S.A.

50.000,00 PLN

6.300,00 PLN

2.978.667,15
PLN

4.800.000,00
PLN

Czynsz najmu lokalu w budynku nr 80 przy Al. Armii
Krajowej w Rzeszowie

Zwrot kosztów poniesionych przez Asseco Poland
S.A. w zwizku z usugami wiadczonymi na rzecz
Asseco Poland S.A. przez CAG Sp. z o.o. Spóka
Komandytowa, na podstawie umowy z dnia
20.10.2005 r. o wiadczenie usug doradztwa
zwizanych z nabyciem co najmniej pakietu
kontrolnego udziaów w spókach Pexim d.o.o. i
Antegra d.o.o.

Zwrot kosztów poniesionych przez Asseco Poland
S.A. w zwizku z usugami wiadczonymi na rzecz
Asseco Poland S.A. przez Sensus na podstawie
zacznika z dnia 15.09.2006 r. do aneksu nr 4 z
dnia 12.07.2006 r. do umowy z dnia 01.06.2005 r. o
wiadczenie usug doradztwa zwizanych z
nabyciem co najmniej pakietu kontrolnego udziaów
w spókach Pexim d.o.o., Arbor Informatika d.o.o. i
Logos d.o.o.

Nabycie od
podmiotów
powizanych

Zwrot kosztów poniesionych przez Asseco Poland
S.A. w zwizku z usugami wiadczonymi na rzecz
Asseco Poland S.A. przez P.U. Angor 9, na
podstawie umowy z dnia 24.10.2007 r. o
wiadczenie usug doradztwa zwizanych z
nabyciem co najmniej pakietu kontrolnego udziaów
w spóce Logos d.o.o.

Opis transakcji

Sprzeda na
rzecz
podmiotów
powizanych

Zobowizania
wobec
podmiotów
powizanych

Koszty
finansowe
(odsetki,
rabat)
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Data

od 1.01.2008
do dnia
zatwierdzenia
Dokumentu
Rejestracyjnego

Podmiot
powizany

Asseco
Poland S.A.

256.700.090,00
PLN

Nabycie 2.567.000.900 akcji serii B w kapitale
zakadowym Asseco SEE

465.000,00
PLN

Sprzeda 4.650.000 akcji w kapitale zakadowym
spóki Asseco Romania S.A.
465.000,00
PLN

3.214,72 PLN

Zakupy pozostaych usug

Nabycie 4.650.000 akcji serii B w kapitale
zakadowym Asseco SEE

630,00 PLN

1.372,80 PLN

Zwrot kosztów poniesionych przez Asseco Poland
S.A. w zwizku z usugami tumacze wiadczonymi
na rzecz Asseco Poland S.A., zwizanych z
nabyciem spóki Pexim d.o.o.

Zwrot kosztów opat skarbowych poniesionych
przez Asseco Poland S.A. zwizanych z nabyciem
spóek FIBa Software S.r.l., Net Consulting S.r.l. i
Pexim d.o.o.

21.548,12 PLN

Nabycie od
podmiotów
powizanych

Zwrot kosztów poniesionych przez Asseco Poland
S.A. w zwizku z usugami wiadczonymi na rzecz
Asseco Poland S.A. przez Centrum Podróy Air
Club i PLL LOT – koszty podróy i noclegów
doradców zaangaowanych w wiadczenie usug
przy nabyciu spóek Pexim d.o.o. i Antegra d.o.o.

Opis transakcji

Sprzeda na
rzecz
podmiotów
powizanych

Zobowizania
wobec
podmiotów
powizanych

Koszty
finansowe
(odsetki,
rabat)
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Asseco
Poland S.A.

Podmiot
powizany

od utworzenia
Spóki do dnia
31.12.2007

573.117,50
PLN

14.755,48 PLN

8.873,60 PLN

Zwrot kosztów poniesionych przez Asseco Poland
S.A. w zwizku z usugami wiadczonymi na rzecz
Asseco Poland S.A. przez Popovici & Asociati
Societate De Avocad, usug doradztwa przy
zapacie podatku od zysków kapitaowych
zwizanego z nabyciem pakietu kontrolnego
udziaów w spóce FIBa Software S.r.l. i Net
Consulting S.r.l.

Zwrot kosztów poniesionych przez Asseco Poland
S.A. w zwizku z usugami wiadczonymi na rzecz
Asseco Poland S.A. przez Ernst & Young S.r.l., na
podstawie umowy z dnia 08.01.2007 r. o
wiadczenie usug doradztwa przy analizie kwestii
ksigowych zwizanej z nabyciem co najmniej
pakietu kontrolnego udziaów w spóce FIBa
Software S.r.l. i Net Consulting S.r.l.

Koszty finansowe z tytuu wszystkich emisji obligacji
z 2008 roku

od 1.01.2008
do dnia
zatwierdzenia
Dokumentu
Rejestracyjnego

Nabycie od
podmiotów
powizanych

Zwrot kosztów poniesionych przez Asseco Poland
S.A. w zwizku z usugami wiadczonymi na rzecz
Asseco Poland S.A. przez Salans – Moore Si
Asociati sca na podstawie umowy z dnia 06.12.2006
r. o wiadczenie usug pomocy prawnej, zwizanej z
nabyciem co najmniej pakietu kontrolnego udziaów
w spóce FIBa Software S.r.l. i Net Consulting S.r.l.

Opis transakcji

Data

Sprzeda na
rzecz
podmiotów
powizanych

Zobowizania
wobec
podmiotów
powizanych

4.668.136,
70 PLN

Koszty
finansowe
(odsetki,
rabat)
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Data

od utworzenia
Spóki do dnia
31.12.2007

Podmiot
powizany

Asseco
Poland S.A.

121.826,79
PLN

1.128.794,20
PLN

410.000,00
PLN

Zwrot kosztów poniesionych przez Asseco Poland
S.A. w zwizku z usugami wiadczonymi na rzecz
Asseco Poland S.A. przez Altria Capital S.r.l., na
podstawie umowy z dnia 05.11.2006 r. o
wiadczenie usug doradztwa – zewntrzna
ekspertyza finansowa, zwizana z nabyciem co
najmniej pakietu kontrolnego udziaów w spóce
FIBa Software S.r.l. i Net Consulting S.r.l.

Zwrot kosztów poniesionych przez Asseco Poland
S.A. w zwizku z usugami wiadczonymi na rzecz
Asseco Poland S.A. przez CAG Sp. z o.o. Spóka
Komandytowa, na podstawie umowy z dnia
20.10.2005 r. o wiadczenie usug doradztwa
zwizanych z nabyciem co najmniej pakietu
kontrolnego udziaów w spókach FIBa Software
S.r.l. i Net Consulting S.r.l.

Nabycie od
podmiotów
powizanych

Zwrot kosztów poniesionych przez Asseco Poland
S.A. w zwizku z usugami wiadczonymi na rzecz
Asseco Poland S.A. przez Ernst & Young S.r.l., na
podstawie umowy z dnia 08.12.2008 r. o
wiadczenie usug doradztwa – analiza podatkowa i
finansowa zwizana z nabyciem co najmniej pakietu
kontrolnego udziaów w spóce FIBa Software S.r.l. i
Net Consulting S.r.l.

Opis transakcji

Sprzeda na
rzecz
podmiotów
powizanych

Zobowizania
wobec
podmiotów
powizanych

Koszty
finansowe
(odsetki,
rabat)
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Data

od utworzenia
Spóki do dnia
31.12.2007

od utworzenia
Spóki do dnia
31.12.2007

Podmiot
powizany

Asseco
Poland S.A.

Asseco
Business
Solutions S.A.

854,00 PLN

3.500,00 PLN

21,00 PLN

Czynsz najmu lokalu w budynku nr 80 przy Al. Armii
Krajowej w Rzeszowie

Refakturowanie opaty za penomocnictwo
(upowanienie do odbioru poczty przychodzcej dla
Asseco Poland S.A.)

1.240,00 PLN

88.833.990,00
PLN

Sprzeda obligacji wyemitowanych przez ASEE
(z dn. 12.12.2007 r. i 19.12.2007r. )

Zakup oprogramowania ksigowego WFFAKIR i
pacowego WF-GANG

64.777.098,00
PLN

4.292,00 PLN

Zwrot kosztów poniesionych przez Asseco Poland
S.A. w zwizku z usugami tumacze wiadczonymi
na rzecz Asseco Poland S.A., zwizanych z
nabyciem spóek FIBa Software S.r.l. i Net
Consulting S.r.l.

Zobowizania
wobec
podmiotów
powizanych

Sprzeda obligacji wyemitowanych przez Asseco
Romania S.A. (z dnia 24.04.2008 r.)

4.229,00 PLN

Nabycie od
podmiotów
powizanych

Zwrot kosztów poniesionych przez Asseco Poland
S.A. w zwizku z usugami wiadczonymi na rzecz
Asseco Poland S.A. przez Centrum Podróy Air
Club Stanisaw Modliski – koszty podróy i
noclegów doradców zaangaowanych w
wiadczenie usug przy nabyciu spóek FIBa
Software S.r.l. i Net Consulting S.r.l.

Opis transakcji

Sprzeda na
rzecz
podmiotów
powizanych

281.576,00
PLN

2.494.707,
00 PLN

Koszty
finansowe
(odsetki,
rabat)
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Sprzeda 15.000 akcji w kapitale zakadowym spóki
Asseco Romania S.A.

od 1.01.2008
do dnia
zatwierdzenia
Dokumentu
Rejestracyjnego

Piotr Jele ski
1.500,00 PLN

Sprzeda na
rzecz
podmiotów
powizanych

1.500,00 PLN

Nabycie od
podmiotów
powizanych

Zobowizania
wobec
podmiotów
powizanych

Koszty
finansowe
(odsetki,
rabat)

Z uwagi na poczenie Asseco South Eastern Europe S.A. z Asseco Romania S.A., które zostao zarejestrowane 8 maja 2008 r., dla celów porównywalnoci uwzgl dniono przy wyliczeniu wyej
wymienionych wska ników obroty Asseco Romania S.A. za 2007 rok oraz za 2008 rok do momentu poczenia.

*

W 2007 roku zakupy od jednostek powizanych stanowiy 67% zakupów Asseco South Eastern Europe S.A. Zakupy od jednostek powizanych zrealizowane
w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. stanowiy 70% zakupów Asseco South Eastern Europe S.A.*

Transakcje z innymi podmiotami, poza wymienionymi w powyszej tabeli, nie wystpiy.

Objcie 15.000 akcji serii B w kapitale zakadowym
Asseco SEE

Opis transakcji

Data

Podmiot
powizany

AKCJE, KAPITA ZAK ADOWY, WALNE ZGROMADZENIE
Wielko wyemitowanego kapitau zakadowego w poszczególnych klasach
Wedug stanu na dzie bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych informacjach
finansowych kapita zakadowy wynosi 1.000.000 PLN (sownie: jeden milion zotych) i dzieli si na
10.000.000 (sownie: dziesi milionów) zwykych akcji imiennych, w tym 5.000.000 (sownie: pi
milionów) akcji serii A oraz 5.000.000 (sownie: pi milionów) akcji serii B o wartoci nominalnej 0,10
PLN (sownie: dziesi groszy) kada.
Na pocztek okresu sprawozdawczego liczba akcji wynosia 5.000.000 (akcje serii A) natomiast na
dzie bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych informacjach finansowych liczba
ta wynosia 10.000.000 (akcje serii A i akcje serii B).
Wszystkie akcje serii A i akcje serii B i zostay w peni pokryte wkadami gotówkowymi. W okresie
objtym historycznymi informacjami finansowymi adne akcje nie zostay pokryte innym wkadem ni
gotówkowy. adne akcje serii A ani akcje serii B nie znajdoway si na t dat w obrocie na rynku
regulowanym ani nie byy w posiadaniu Spóki, innych osób w imieniu Spóki ani podmiotów zalenych
od Spóki.
Na dzie bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych informacjach finansowych
nie istniay adne akcje wyemitowane w ramach kapitau docelowego. Nie istniay równie adne
zamienne papiery wartociowe, wymienne papiery wartociowe anie papiery wartociowe z
warrantami. Na dzie bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych informacjach
finansowych nie istniay adne opcje na kapitale jakiegokolwiek czonka Grupy ani uzgodnienia
dotyczce ustanowienia takiej opcji.
Dane historyczne na temat kapitau
Ponisza tabelka przedstawia historyczne dane dotyczce kapitau zakadowego.
Zdarzenie/data

Warto kapitau
zakadowego

Liczba
wyemitowanych
akcji

Warto
nominalna
akcji

Znaczcy
akcjonariusze

Podpisanie aktu
zaoycielskiego
Spóki (10 kwietnia
2007 r.) / Objcie
akcji (5 czerwca
2007)

500.000 zotych

5.000.000 akcji
serii A

0,10
zotych

Asseco Poland S.A.
4.650.000 akcji

Uchwaa Walnego
Zgromadzenia z
dnia 4 lutego 2008
r. w sprawie
podwyszenia
kapitau
zakadowego

1.000.000 zotych

5.000.000 akcji
serii A
5.000.000 akcji
serii B

0,10
zotych

Asseco Poland S.A.
9.300.000 akcji

Uchwaa Walnego
Zgromadzenia z
dnia 25 czerwca
2008 r. w sprawie
podwyszenia
kapitau
zakadowego

257.700.090
zotych

5.000.000 akcji
serii A
5.000.000 akcji
serii B
2.567.000.900
akcji serii C

0,10
zotych

Asseco Poland S.A.
2.576.300.000 akcji

Uchwaa Walnego
Zgromadzenia z
dnia 25 czerwca
2008 r. w sprawie
scalenia (resplitu)
akcji

257.700.090
zotych

25,770,009 akcji
serii D

10 zotych

Asseco Poland S.A.
25.763.000 akcji
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Akcje zaoycielskie zostay objte w nastpujcy sposób: przez zaoyciela Spóki, tj. Asseco Poland
S.A. - która obja 4.650.000 akcji po cenie emisyjnej równej wartoci nominalnej, tj. 465.000 zotych,
oraz przez czonków Zarzdu i Rady Nadzorczej w ten sposób, e (i) Piotr Jeleski obj 40.000 akcji
za czn cen w wysokoci 4.000 zotych, (ii) Przemysaw Sczkowski obj 125.000 akcji za czn
cen w wysokoci 12.500 zotych. Pozostae akcje zaoycielskie zostay objte przez 19 osób
fizycznych, które objy cznie 185.000 akcji za czn cen w wysokoci 18.500 zotych.
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OPIS PRAW, PRZYWILEJÓW I OGRANICZE ZWI ZANYCH Z
AKCJAMI
Akcje spóki nie s w aden sposób uprzywilejowane. Szczegóowy opis praw z akcji znajduje si
poniej.
Opis praw wcznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, zwizanych z akcjami oraz procedury
wykonywania tych praw
Prawo do dywidendy
Zgodnie z regulacj KSH akcje w spóce akcyjnej uprawniaj do dywidendy poczwszy od dnia
podjcia przez walne zgromadzenie tej spóki uchway o przeznaczeniu caoci lub czci zysku spóki
wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegego rewidenta do wypaty
akcjonariuszom. KSH przewiduje, i zwyczajne walne zgromadzenie spóki publicznej ustala dzie
dywidendy, to jest dzie, wedug którego ustala si list akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za
dany rok obrotowy oraz termin wypaty dywidendy. Dzie dywidendy moe by wyznaczony na dzie
powzicia uchway albo w okresie kolejnych trzech miesicy, liczc od dnia powzicia uchway.
Ustalajc dzie dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wzi pod uwag regulacje KDPW.
Szczegóowe zasady udziau akcjonariuszy w zysku w formie dywidendy zostay opisane szczegóowo
w rozdziale „Dywidenda i Polityka w Zakresie Dywidendy”.
Roszczenie akcjonariusza wobec spóki akcyjnej o wypat dywidendy moe by realizowane przez
akcjonariusza w terminie dziesiciu lat poczwszy od dnia podjcia przez walne zgromadzenie tej
spóki uchway o przeznaczeniu caoci lub czci zysku spóki do wypaty akcjonariuszom. Po upywie
tego terminu roszczenie przedawnia si a spóka akcyjna moe uchyli si od wypaty dywidendy
podnoszc zarzut przedawnienia.
Naley zwróci uwag, i w przypadku spóek publicznych, wypata dywidendy nastpuje za
porednictwem KDPW na odpowiedni rachunek prowadzony dla posiadacza akcji tej spóki.
Kodeks zawiera szczegóowe regulacje dotyczce wysokoci zysku spóki akcyjnej, który moe zosta
przeznaczony decyzj walnego zgromadzenia do podziau pomidzy akcjonariuszy w formie
dywidendy. Zasady te zostay opisane w rozdziale "Dywidenda oraz Polityka w Zakresie Dywidendy"
Dokumentu Rejestracyjnego. Wysoko dywidendy nalenej akcjonariuszowi spóki akcyjnej z tytuu
posiadania jednej akcji tej spóki zostaje ustalona w wyniku podzielenia kwoty przeznaczonej do
podziau pomidzy akcjonariuszy przez liczb akcji.
Prawo gosu
Zgodnie z art. 411 KSH kada akcja uprawnia do jednego gosu na walnym zgromadzeniu spóki.
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu akcjonariusze mog uczestniczy w walnym zgromadzeniu oraz
wykonywa prawo gosu osobicie lub przez penomocników. Walne zgromadzenie spóki akcyjnej jest
organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwa, decyzji dotyczcych spraw w zakresie
organizacji i funkcjonowania tej spóki. Zgodnie z KSH do najistotniejszych kompetencji walnego
zgromadzenia spóki akcyjnej nale, w szczególnoci:
x

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarzdu z dziaalnoci spóki akcyjnej oraz
sprawozdania finansowego za zakoczony rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium czonkom
organów tej spóki z wykonania przez nich obowizków,

x

podjcie decyzji o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszestwa (podjcie tej uchway
wymaga wikszoci trzech czwartych gosów),

x

podjcie decyzji o emisji warrantów subskrypcyjnych (do podjcia takiej uchway znajduj
zastosowanie opisane poniej wymogi dotyczce warunkowego podwyszenia kapitau
zakadowego spóki akcyjnej),

x

podjcie decyzji o podziale zysku lub pokryciu straty oraz ustalenie kwoty pochodzcej z zysku
spóki przeznaczonej do podziau pomidzy akcjonariuszy w formie dywidendy,

x

ustalenie dnia dywidendy, to jest dnia, wedug którego ustala si list akcjonariuszy spóki
uprawnionych do dywidendy za poprzedni rok obrotowy oraz terminu wypaty dywidendy,

x

powoywanie i odwoywanie czonków rady nadzorczej,
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x

podjcie decyzji o zmianie statutu spóki akcyjnej (podjcie tej uchway wymaga wikszoci trzech
czwartych gosów); w przypadku planowanego podjcia przez walne zgromadzenie spóki
publicznej uchway w sprawie zmiany statutu tej spóki przewidujcej upowanienie zarzdu do
podwyszenia kapitau zakadowego spóki w granicach kapitau docelowego, do podjcia takiej
uchway wymagana jest wikszo trzech czwartych gosów w obecnoci akcjonariuszy
reprezentujcych co najmniej jedn trzeci kapitau zakadowego spóki (jeeli walne
zgromadzenie zwoane w celu podjcia uchway w sprawie kapitau docelowego nie odbyo si z
powodu braku kworum wskazanego powyej, mona zwoa kolejne walne zgromadzenie, które
bdzie mogo podj uchwa w sprawie kapitau docelowego bez wzgldu na liczb
akcjonariuszy obecnych na tym walnym zgromadzeniu),

x

podjcie decyzji o podwyszeniu kapitau zakadowego spóki (podjcie tej uchway wymaga
wikszoci trzech czwartych gosów); jednake w przypadku planowanego podjcia przez walne
zgromadzenie spóki publicznej uchway o warunkowym podwyszeniu kapitau zakadowego
spóki, do podjcia takiej uchway wymagana jest wikszo trzech czwartych gosów w obecnoci
akcjonariuszy reprezentujcych co najmniej jedn trzeci kapitau zakadowego spóki (jeeli
walne zgromadzenie zwoane w celu podjcia uchway w sprawie warunkowego podwyszenia
kapitau zakadowego nie odbyo si z powodu braku kworum wskazanego powyej, mona
zwoa kolejne walne zgromadzenie, które bdzie mogo podj uchwa w sprawie warunkowego
podwyszenia kapitau zakadowego bez wzgldu na liczb akcjonariuszy obecnych na tym
walnym zgromadzeniu),

x

podjcie decyzji o obnieniu kapitau zakadowego spóki (podjcie tej uchway wymaga
wikszoci trzech czwartych gosów),

x

podjcie decyzji o umorzeniu akcji spóki (podjcie tej uchway wymaga wikszoci trzech
czwartych gosów, jednake, zgodnie z art. 415 KSH, gdy na walnym zgromadzeniu jest
reprezentowana co najmniej poowa kapitau zakadowego spóki, do podjcia przez walne
zgromadzenie uchway o umorzeniu akcji spóki wystarczy zwyka wikszo gosów ),

x

podjcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy spóki prawa poboru nowych akcji
w caoci lub w czci (podjcie tej uchway wymaga wikszoci czterech pitych gosów),

x

podjcie decyzji o zbyciu lub wydzierawieniu przedsibiorstwa spóki lub jego zorganizowanej
czci (podjcie tej uchway wymaga wikszoci trzech czwartych gosów) oraz ustanowieniu na
nich ograniczonego prawa rzeczowego,

x

podjcie decyzji o istotnej zmianie przedmiotu dziaalnoci spóki (podjcie tej uchway przez
walne zgromadzenie wymaga wikszoci dwóch trzecich gosów),

x

podjcie decyzji o rozwizaniu spóki (podjcie tej uchway wymaga wikszoci trzech czwartych
gosów, jednake, zgodnie z art. 397 KSH, w przypadku, gdy bilans spóki wykae strat
przewyszajc sum kapitaów zapasowego i rezerwowych oraz jedn trzeci kapitau
zakadowego, do podjcia przez walne zgromadzenie decyzji o rozwizaniu spóki wystarczy
bezwzgldna wikszo gosów) lub przeniesieniu siedziby spóki za granic,

x

wybór likwidatorów spóki,

x

podjcie decyzji o poczeniu spóki akcyjnej z inn spók lub spókami (podjcie tej uchway
wymaga wikszoci trzech czwartych gosów reprezentujcych co najmniej poow kapitau
zakadowego spóki akcyjnej; w przypadku czenia si spóek publicznych, do podjcia uchway
wymagana jest wikszo dwóch trzecich gosów), podziale spóki (w przypadku podziau spóki
publicznej do podjcia uchway wymagana jest wikszo dwóch trzecich gosów) bd
przeksztaceniu spóki (przeksztacenie spóki akcyjnej w spók z ograniczon
odpowiedzialnoci jest moliwe, jeeli za przeksztaceniem opowiedzieli si wspólnicy
reprezentujcy co najmniej poow kapitau zakadowego wikszoci trzech czwartych gosów).

Prawo poboru w ofertach subskrypcji akcji tej samej klasy
Zgodnie z art. 433 KSH akcjonariusze maj prawo pierwszestwa objcia nowych akcji emitowanych
przez t spók proporcjonalnie w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Uchwa
walnego zgromadzenia akcjonariusze mog zosta pozbawieni prawa poboru akcji w caoci lub w
czci przy spenieniu nastpujcych warunków: (a) pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru musi
nastpi wycznie w interesie spóki; (b) uchwaa walnego zgromadzenia w sprawie pozbawienia
akcjonariuszy prawa poboru wymaga dla swej wanoci wikszoci co najmniej czterech pitych
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gosów, (c) pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru moe nastpi w przypadku, gdy zostao to
zapowiedziane w porzdku obrad walnego zgromadzenia, (d) zarzd spóki jest obowizany
przedstawi walnemu zgromadzeniu przed podjciem uchway w sprawie pozbawienia akcjonariuszy
prawa poboru pisemn opini uzasadniajc powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowan
cen emisyjn akcji bd sposób jej ustalenia.
Prawo do udziau w zyskach Emitenta
Zasady udziau akcjonariuszy w zysku w formie dywidendy zostay opisane szczegóowo w punkcie
„Dywidenda oraz Polityka w Zakresie Dywidendy”. Nasz Statut nie przewiduje innych ni akcje tytuów
uczestnictwa w zysku.
Prawo do udziau w nadwyce w przypadku likwidacji
Kodeks Spóek Handlowych w art. 474 stanowi, i w przypadku likwidacji spóki akcyjnej podzia
pomidzy akcjonariuszy majtku spóki pozostaego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli
nastpuje w stosunku do dokonanych przez kadego z akcjonariuszy wpat na kapita zakadowy tej
spóki. Podzia majtku, o którym mowa w zdaniu poprzedzajcym, nie moe nastpi wczeniej ni z
upywem jednego roku od dnia ostatniego ogoszenia o otwarciu likwidacji spóki i wezwaniu
wierzycieli spóki do zgoszenia ich wierzytelnoci wobec spóki. Nasz Statut nie przewiduje
uprzywilejowania w tym zakresie.
Postanowienia w sprawie umorzenia
Kodeks Spóek Handlowych przewiduje moliwo umarzania akcji, o ile przewiduje to statut tej spóki.
Nasz Statut w § 9 przewiduje moliwo dobrowolnego umorzenia akcji. Zgodnie z KSH umorzenie
dobrowolne nie moe by dokonane czciej ni raz w roku obrotowym. Umorzenie akcji wymaga
uchway walnego zgromadzenia tej spóki. Umorzenie akcji spóki akcyjnej wymaga równie obnienia
kapitau zakadowego spóki. Uchwaa o obnieniu kapitau zakadowego powinna by powzita na
walnym zgromadzeniu, na którym powzito uchwa o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji nastpuje z
chwil obnienia kapitau zakadowego.
Postanowienia w sprawie zamiany
Kodeks Spóek Handlowych przewiduje, i akcje mog by imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji
imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie moe by dokonana na danie akcjonariusza, jeeli
ustawa lub statut nie stanowi inaczej. Nasz Statut nie zawiera postanowie, które uniemoliwiayby
zamian akcji na okaziciela na akcje imienne i odwrotnie.
Opis dziaa niezbdnych do zmiany praw posiadaczy akcji
Prawa akcjonariuszy s uregulowane bezwzgldnie obowizujcymi przepisami prawa oraz
postanowieniami Statutu. Zmiana praw przysugujcych akcjonariuszom moe nastpi w wyniku
zmiany przepisów prawa lub postanowie Statutu.
Zgodnie z przepisami Kodeksu Spóek Handlowych Spóka moe wyda akcje uprzywilejowane, a
take przyzna indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi uprawnienia osobiste, które wygasaj
najpó niej z dniem, w którym uprawniony przestaje by akcjonariuszem Emitenta. Akcje
uprzywilejowane, powinny by imienne.
Uprzywilejowanie moe dotyczy np. prawa gosu lub prawa do dywidendy. Uprzywilejowanie w
zakresie prawa gosu nie dotyczy spóki publicznej (z wyczeniem akcji imiennych uprzywilejowanych
spóek publicznych, które nie s dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym), a ponadto jednej
akcji nie mona przyzna wicej ni 2 gosy (z zastrzeeniem praw nabytych przed dniem wejcia w
ycie Kodeksu Spóek Handlowych).
Osobiste uprawnienia, jak wskazano wyej, mog by przyznane jedynie indywidualnie oznaczonemu
akcjonariuszowi. Te prawa obejmuj prawo powoywania lub odwoywania czonków zarzdu, rady
nadzorczej lub prawo do otrzymywania oznaczonych wiadcze od spóki itd. Asseco Poland S.A.
posiada prawo wyboru pewnej liczby czonków Rady Nadzorczej, jak zostao to opisane w punkcie
„Praktyki Organu Administracyjnego, Zarzdzajcego i Nadzorujcego” niniejszego Dokumentu
Rejestracyjnego.
Opisane wyej zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji uprzywilejowanych oraz przyznanie
indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi uprawnie osobistych, dla swej wanoci wymagaj
odpowiednich postanowie Statutu. Wprowadzenie któregokolwiek z nich w wypadku Emitenta
wymagaoby zmiany Statutu. Ponadto, uchwaa taka winna zawiera wskazanie akcji
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uprzywilejowanych lub odpowiednio oznaczenie podmiotu, któremu przyznawane s osobiste
uprawnienia, rodzaj uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj osobistego uprawnienia oraz
ewentualnie dodatkowe warunki, od których spenienia uzalenione jest przyznanie uprzywilejowania
akcji lub odpowiednio osobistego uprawnienia.
Uchwaa dotyczca zmiany statutu, zwikszajca wiadczenia akcjonariuszy lub uszczuplajca prawa
przyznane osobicie poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 KSH, wymaga zgody
wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy - art. 415 KSH.
Opis zasad okrelajcych sposób zwoywania walnych zgromadze
Walne Zgromadzenia zwoywane s przez Zarzd i odbywaj si w Rzeszowie lub Warszawie. Walne
Zgromadzenie moe by zwyczajne lub nadzwyczajne.
Istnieje kilka sposobów zwoania Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
zwoywane jest przez Zarzd w terminie szeciu miesicy po upywie kadego roku obrotowego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie moe by zwoane przez Zarzd (i) z wasnej inicjatywy, lub (ii)
na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub (iii) na pisemny wniosek akcjonariuszy, których akcje
reprezentuj co najmniej 10% kapitau zakadowego. W przypadkach opisanych w punktach (ii) oraz
(iii) Walne Zgromadzenie powinno by zwoane w terminie dwóch tygodni od daty zgoszenia wniosku.
W przypadku, gdy Zarzd nie zwoa Walnego Zgromadzenia w terminie 6 miesicy po zakoczeniu
roku obrotowego lub te w terminie dwóch tygodni w przypadku zgoszenia przez uprawnione
podmioty stosownego wniosku, o którym bya mowa w poprzednim paragrafie, Walne Zgromadzenie
moe by zwoane przez Rad Nadzorcz.
Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiajcy przynajmniej jedn dziesit cz kapitau akcyjnego
mog domaga si od Zarzdu zwoania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak równie
umieszczenia poszczególnych spraw na porzdku obrad najbliszego Walnego Zgromadzenia.
danie takie powinno by zgoszone Zarzdowi na pimie najpó niej na jeden miesic przed
proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
Jeeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia dania Zarzdowi Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie nie zostanie zwoane, sd rejestrowy moe, po wezwaniu Zarzdu do zoenia
owiadczenia, upowani do zwoania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy
wystpujcych z tym daniem. Sd wyznacza przewodniczcego tego Zgromadzenia. Zgromadzenie
podejmuje uchwa rozstrzygajc, czy koszty zwoania i odbycia zgromadzenia ma ponie spóka.
W zawiadomieniach o zwoaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, naley powoa si na
postanowienie sdu rejestrowego.
Walne Zgromadzenie zwouje si przez ogoszenie, które powinno by dokonane, co najmniej na trzy
tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogoszeniu naley oznaczy dat, godzin i
miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegóowy porzdek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany
Statutu powoa naley dotychczas obowizujce postanowienia, jak równie tre projektowanych
zmian. Jeeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogoszenie moe
zawiera projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych
postanowie Statutu. Jeeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spók s imienne, Walne
Zgromadzenie moe by zwoane za pomoc listów poleconych lub poczt kuriersk, za pisemnym
potwierdzeniem odbioru, wysanymi, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego
Zgromadzenia. Dzie wysania listów uwaa si za dzie ogoszenia.
Kady z akcjonariuszy moe uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo gosu
osobicie lub przez penomocnika.
Jeeli przepisy Kodeksu Spóek Handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej, Walne Zgromadzenie
jest wane i moe podejmowa uchway bez wzgldu na liczb reprezentowanych na nim akcji. Statut
Spóki stanowi, i Walne Zgromadzenie moe podejmowa uchway, jeeli jest na nim reprezentowane
co najmniej 10% kapitau zakadowego.
Uchway Walnego Zgromadzenia s podejmowane bezwzgldn wikszoci gosów chyba, e
postanowienia Statutu lub przepisy Kodeksu Spóek Handlowych stanowi inaczej. Wedug Statutu
Spóki, uchway Walnego Zgromadzenia s podejmowane zwyk wikszoci gosów, o ile przepisy
KSH nie stanowi inaczej.
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Opis postanowie Statutu, które mog powodowa opónienie, odroczenie lub uniemoliwienie
zmiany kontroli nad Emitentem
Nasz statut nie zawiera postanowie, które mog powodowa opó nienie, odroczenie lub
uniemoliwienie zmiany kontroli nad Spók.
Wskazanie postanowie Statutu regulujcych progow wielko posiadanych akcji, po
przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza
Nasz Statut nie zawiera postanowie regulujcych progow wielko posiadanych Akcji, po
przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.
Opis warunków naoonych zapisami Statutu, którym podlegaj zmiany kapitau, w przypadku,
gdy zasady te s bardziej rygorystyczne ni okrelone wymogami obowizujcego prawa
Nasz Statut nie zawiera postanowie wprowadzajcych zasady zmiany naszego kapitau, które byyby
bardziej rygorystyczne ni okrelone wymogami obowizujcego prawa.
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INNE INFORMACJE
Biegy Rewident
Biegym rewidentem, który zbada skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest Ernst & Young Audit
sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, przy Rondzie ONZ 1, Polska. Podmiot jest uprawniony do badania
sprawozda finansowych – numer ewidencyjny 130. Ernst & Young Audit sp. z o.o. jest
reprezentowany przez: Sebastiana yczb oraz pana Witolda Czya, biegych rewidentów. Audytor
Spóki jest czonkiem Krajowej Rady Biegych Rewidentów. W okresie objtym historycznymi
informacjami finansowymi naszej Spóki nie nastpia rezygnacja, zwolnienie ani niewybranie biegego
rewidenta na kolejny rok obrotowy.

Postpowania sdowe i arbitraowe
Spóka ani adna ze Spóek Zalenych nie jest ani nie bya w cigu ostatnich 12 miesicy stron
postpowania przed organami rzdowymi, postpowania sdowego lub arbitraowego, które mogy
mie wpyw lub miay w nieodlegej przeszoci istotny wpyw na sytuacj finansow lub rentowno
Spóki lub Spóek Zalenych.
Nie posiadamy wiedzy na temat potencjalnych postpowa przed organami rzdowymi, postpowa
sdowych ani arbitraowych, które mogyby wystpi i których stron byaby Spóka lub którakolwiek
ze Spóek Zalenych.

Istotne umowy
Poniej przedstawiamy podsumowanie wszystkich istotnych umów zawartych przez Emitenta lub
Spóki Zalene w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzajcych dzie publikacji Dokumentu
Rejestracyjnego (lub obowizujcych w tym okresie), a w szczególnoci tych umów, które skutkuj
nabyciem przez Emitenta lub Spóki Zalene praw o istotnym znaczeniu dla Grupy.
Zwaywszy na fakt, e Emitent jest spók holdingow, której podstawowa dziaalno polega na
tworzeniu grupy kapitaowej poprzez nabywanie udziaów i akcji w innych podmiotach i która nie
prowadzi dziaalnoci handlowej, zaprezentowane w niniejszym rozdziale istotne umowy zawarte
przez ASEE s umowami dotyczcymi tworzenia i finansowania tworzenia Grupy Kapitaowej ASEE
(tj. w szczególnoci umowy nabycia udziaów w Spókach Zalenych oraz umowy dotyczce Swapu).
W niniejszym rozdziale opisane zostay ponadto istotne umowy handlowe zawarte przez Spóki
Zalene, tj. umowy dotyczce prowadzonej przez Grup dziaalnoci na rynku informatycznym.
Ponadto, pewne umowy, które mog by uznane za istotne dla Emitenta lub Spóek Zalenych, a które
zostay zawarte z podmiotami powizanymi, zostay opisane w rozdziale „Transakcje z Podmiotami
Powizanymi”. Umowy kredytowe oraz inne umowy dotyczce finansowania zostay opisane w
rozdziale „Kredyty, Poyczki i Gwarancje”.
ASEE
Porozumienie dotyczce poczenia z Asseco Romania S.A.
Porozumienie w sprawie poczenia zawarte w dniu 22 stycznia 2008 r. pomidzy Asseco SEE a
Asseco Romania S.A.
W dniu 22 stycznia 2008 r. zawarlimy z Asseco Romania S.A. porozumienie w sprawie poczenia.
Na podstawie zawartego porozumienia, ustalilimy zasady wspópracy majce doprowadzi do
przejcia przez nas spóki Asseco Romania S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 515 § 1 KSH. W
szczególnoci zobowizalimy si do: (i) podjcia dziaa zmierzajcych do umoliwienia nam nabycia
przez nas wszystkich akcji w kapitale zakadowym Asseco Romania S.A. od jej dotychczasowych
akcjonariuszy, (ii) podwyszenia naszego kapitau zakadowego o 500.000 zotych i zaoferowania akcji
nowej emisji akcjonariuszom Asseco Romania S.A. po cenie nominalnej, (iii) zmiany firmy „Asseco
Adria S.A.” na „Asseco South Eastern Europe S.A.”, (iv) zmiany skadu Zarzdu i Rady Nadzorczej,
oraz (v) zmiany Statutu w szczególnoci w zakresie zasad powoywania organów oraz zasad
reprezentacji. Strony zobowizay si do powstrzymywania si od podejmowania jakichkolwiek dziaa
uniemoliwiajcych realizacj porozumienia oraz wszelkich innych dziaa mogcych skutkowa
istotnym obnieniem wartoci danej spóki lub uniemoliwiajcych przeprowadzenie poczenia na
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zasadach okrelonych w porozumieniu. Porozumienie zostao zawarte na czas oznaczony do
wczeniejszej z nastpujcych dat: (i) do dnia 31 grudnia 2008 r., lub (ii) do dnia dopuszczenia akcji
Spóki do obrotu na GPW. Porozumienie wygasoby równie w przypadku nieuzgodnienia planu
poczenia w terminie do dnia 31 marca 2008 r. Plan poczenia zosta uzgodniony 11 lutego 2008 r.,
wobec czego umowa wygasa.
Umowy sprzeday dotyczce akcji spóki Asseco Romania S.A.
W dniu 31 stycznia 2008 r. Asseco Adria S.A. (obecnie Asseco SEE) zawara nastpujce umowy
sprzeday akcji w kapitale zakadowym spóki Asseco Romania S.A. W wyniku dokonania niej
opisanych transakcji, jak równie w wyniku wykonania umów sprzeday pozostaych akcji w Asseco
Romania S.A. zawartych z innymi akcjonariuszami Asseco Romania S.A., opisanych w Rozdziale
„Transakcje z Podmiotami Powizanymi”, Asseco Adria S.A. nabya akcje stanowice 100 % kapitau
zakadowego Asseco Romania S.A.
Lp.

Sprzedajcy

Liczba akcji

Oznaczenie akcji

Cena sprzeday

1.

Przemysaw Borzestowski

30.000 akcji
imiennych
zwykych serii A

4.790.001 do
4.820.000

3.000 zotych (trzy
tysice zotych)

2.

Robert Smukowski

30.000 akcji
imiennych
zwykych serii A

4.820.001 do
4.850.000

3.000 zotych (trzy
tysice zotych)

3.

Zbigniew Pomianek

50.000 akcji
imiennych
zwykych serii A

4.920.001 do
4.970.000

5.000 zotych
(pi tysicy
zotych)

4.

Andrzej Gerlach

30.000 akcji
imiennych
zwykych serii A

4.970.001 do
5.000.000

3.000 zotych (trzy
tysice zotych)

5.

Adam Rusinek

40.000 akcji
imiennych
zwykych serii A

4.880.001 do
4.920.000

4.000 zotych
(cztery tysice
zotych)

6.

Marek Panek

30.000 akcji
imiennych
zwykych serii A

4.850.001 do
4.880.000

3.000 zotych (trzy
tysice zotych)

Umowy dotyczce emisji obligacji
Umowa o przeprowadzenie emisji obligacji zawarta w dniu 24 kwietnia 2007 r. pomidzy
Asseco Romania S.A. (obecnie, po poczeniu, Asseco SEE) a Bankiem BPH S.A.
W dniu 24 kwietnia 2007 r. Asseco Romania S.A. (obecnie, po poczeniu, Asseco SEE), jako emitent
obligacji, zawara z Bankiem BPH S.A. jako agentem patnoci, dealerem i depozytariuszem, umow o
przeprowadzenie emisji obligacji, na podstawie której Bank BPH S.A. zobowiza si do wiadczenia
na rzecz Asseco Romania S.A. okrelonych usug zwizanych z oferowaniem obligacji, emisj
obligacji, patnoci kwot nalenych obligatariuszom, prowadzeniem systemu rejestracji praw z
obligacji oraz do wykonywania innych istotnych czynnoci w odniesieniu do emitowanych przez
Asseco Romania S.A. obligacji o maksymalnej cznej wartoci 100.000.000 z (sto milionów zotych).
Zgodnie z umow, Bank BPH S.A. by uprawniony do odmowy wiadczenia usug w razie wystpienia
któregokolwiek ze zdarze wymienionych w umowie, w szczególnoci w razie zajcia negatywnych
zmian w sytuacji prawnej oraz finansowej Asseco Romania S.A. oraz jej grupy kapitaowej, albo
negatywnych zdarze na rynku finansowym w Polsce, które w ocenie Banku byyby istotne w
kontekcie proponowania nabycia obligacji. Asseco Romania S.A. zobowizaa si do zapaty na
rzecz Banku BPH S.A. z tytuu wiadczonych na podstawie umowy usug: (i) prowizji przygotowawczej
w wysokoci 40.000 z (czterdzieci tysicy zotych), (ii) prowizji w wysokoci 0,10% wartoci
nominalnej obligacji oraz (iii) prowizji w wysokoci 5.000 z (pi tysicy zotych) za kady rok
prowadzenia odpowiedniej ewidencji. Na podstawie umowy Asseco Romania S.A. zobowizaa si
zwolni z odpowiedzialnoci i pokry koszty Banku BPH S.A. z tytuu roszcze obligatariuszy
wynikajcych z obligacji, z umowy i z dokumentów emisyjnych oraz wszelkich roszcze mogcych
powsta z kwestiami podatkowymi. Umowa zostaa zawarta na okres do dnia wykupu i umorzenia
wszystkich obligacji wyemitowanych na jej podstawie, przy czym w odniesieniu do czynnoci
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zwizanych z oferowaniem nabycia obligacji umowa zostaa zawarta do momentu wyemitowania
obligacji na czn kwot 100.000.000 z (sto milionów zotych). Umowa zostaa poddana prawu
polskiemu. Ewentualne spory poddane zostan sdowi arbitraowemu przy Zwizku Banków
Polskich.
Umowa o przeprowadzenie emisji obligacji zawarta w dniu 12 grudnia 2007 r. pomidzy Asseco
Adria S.A. (obecnie Asseco SEE) a Bankiem Pekao S.A.
W dniu 12 grudnia 2007 r. Asseco Adria S.A. (obecnie Asseco SEE), jako emitent obligacji, zawara z
Bankiem Pekao S.A., jako agentem patnoci, dealerem i depozytariuszem, umow o
przeprowadzenie emisji obligacji emitowanych na podstawie uchway nr 1 z dnia 5.12.2007 r. Rady
Nadzorczej spóki Asseco Adria S.A. Na podstawie umowy Bank Pekao S.A. zobowiza si do
wiadczenia na rzecz Asseco Adria S.A. usug zwizanych z oferowaniem obligacji, emisj obligacji,
patnoci kwot nalenych obligatariuszom, prowadzeniem systemu rejestracji praw z obligacji oraz do
wykonywania innych istotnych czynnoci. Umowa obejmuje wiadczenie usug w odniesieniu do
obligacji o maksymalnej cznej wartoci 100.000.000 z (sto milionów zotych). Zgodnie z umow,
Bank Pekao S.A. moe odmówi oferowania obligacji oraz przeprowadzenia emisji w razie
wystpienia któregokolwiek ze zdarze wymienionych w umowie, w szczególnoci w razie zajcia
negatywnych zmian w sytuacji prawnej oraz finansowej Asseco Adria S.A. oraz jej grupy kapitaowej,
albo negatywnych zdarze na rynku finansowym w Polsce, które w ocenie Banku byyby istotne w
kontekcie proponowania nabycia obligacji. Asseco Adria S.A. zobowizaa si do zapaty Bankowi,
z tytuu wiadczonych przez bank usug: (i) prowizji przygotowawczej w wysokoci 15.000 z
(pitnacie tysicy zotych), (ii) prowizji w wysokoci 0,10% wartoci nominalnej obligacji, oraz (iii)
prowizji w wysokoci 5.000 z (pi tysicy zotych) za kady rok prowadzenia ewidencji. Na podstawie
umowy Asseco Adria S.A. zobowizaa si zwolni z odpowiedzialnoci i pokry koszty Banku Pekao
S.A. z tytuu roszcze obligatariuszy wynikajcych z obligacji, umowy i dokumentów emisyjnych.
Asseco Adria S.A. zobowizaa si ponadto zwolni Bank Pekao S.A. z roszcze mogcych powsta
w zwizku z kwestiami podatkowymi, pod warunkiem e powstan z powodów wskazanych w umowie.
Umowa zostaa zawarta na okres do dnia wykupu i umorzenia wszystkich obligacji wyemitowanych na
jej podstawie, przy czym w odniesieniu do czynnoci zwizanych z oferowaniem nabycia obligacji
umowa zostaa zawarta do momentu wyemitowania obligacji na czn kwot 170.000.000 z (sto
siedemdziesit milionów zotych). Umowa poddana zostaa prawu polskiemu. Spory mogce powsta
na gruncie umowy zostan poddane rozstrzygniciu przez sd powszechny waciwy dla siedziby
pozwanego.
Umowy dotyczce sprzeday udziaów
wspólników/akcjonaruszy Spóek Zalenych

w

Spókach

Zalenych

oraz

porozumienia

Umowa sprzeday udziaów w spóce Net Consulting S.r.l. zawarta w dniu 26 kwietnia 2007 r.
pomidzy Asseco Romania S.A. (obecnie, po poczeniu, Asseco SEE) a Dragos Stan, Ion
Coltan i Alexandru Visan
W dniu 26 kwietnia 2007 r. Asseco Romania S.A. jako kupujcy zawara z Dragos Stan, Ion Coltan i
Alexandru Visan jako sprzedajcymi umow sprzeday 700 udziaów o wartoci nominalnej 1.500
RON (tysic piset lejów rumuskich) w kapitale zakadowym spóki Net Consulting S.r.l.
stanowicych 70% kapitau zakadowego tej spóki. Na podstawie zawartej umowy Asseco Romania
S.A. kupia, a (i) Dragos Stan sprzeda 500 udziaów za cen sprzeday w wysokoci 6.018.652 RON
(sze milionów osiemnacie tysicy szeset pidziesit dwa leje rumuskie), (ii) Ion Coltan
sprzeda 100 udziaów za cen sprzeday w wysokoci 1.203.730 RON (jeden milion dwiecie trzy
tysice siedemset trzydzieci lejów rumuskich), a (iii) Alexandru Visan sprzeda 100 udziaów za
cen sprzeday w wysokoci 1.027.724 RON (jeden milion dwadziecia siedem tysicy siedemset
dwadziecia cztery leje rumuskie). Przejcie tytuu wasnoci udziaów na Asseco Romania S.A.
zostao w umowie uzalenione od spenienia si nastpujcych warunków: (i) przekazania ceny
sprzeday na rachunek zastrzeony, oraz (ii) zapaty przez Asseco Romania S.A. nalenego podatku.
Zgodnie z umow Asseco Romania S.A. zobowizana bya do przekazania ceny sprzeday, w cznej
wysokoci 8.250.106 RON (osiem milionów dwiecie pidziesit tysicy sto sze lejów rumuskich)
na rachunek zastrzeony. Strony zobowizay si do naprawienia szkód wyrzdzonej pozostaym
stronom wskutek naruszenia zobowiza umownych, o ile warto szkody przekracza kwot 100,000
EUR (sto tysicy euro). Roszczenia odszkodowawcze Asseco Romania S.A. zostay ograniczone do
kwoty odpowiadajcej cenie sprzeday. Obowizek odszkodowawczy sprzedajcych wygasa z
upywem 5 lat od dnia zawarcia umowy, tj. w dniu 26 kwietnia 2012 r. Sprzedajcy zobowizali si
przez okres, w którym posiadaj akcje w spóce Net Consulting S.r.l. oraz przez okres 12 miesicy od
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dnia zakoczenia stosunku pracy z t spók, nie duej jednak ni do 26 kwietnia 2011 r., do
niepodejmowania dziaalnoci konkurencyjnej w stosunku do spóki Net Consulting S.r.l. bez jej zgody.
Umowa zostaa poddana prawu angielskiemu. Spory mogce wynikn z umowy strony zobowizay
si podda pod orzecznictwo sdu arbitraowego przez Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
zgodnie z regulaminem arbitrau UNCITRAL.
Porozumienie wspólników Net Consulting S.r.l. zawarte w dniu 26 kwietnia 2007 r. pomidzy
Asseco Romania S.A. (obecnie, po poczeniu, Asseco SEE), Dragos Serban Stan, Ion Coltan i
Alexandru Visan
W dniu 26 kwietnia 2007 r. Asseco Romania S.A. zawara z Dragos Serban Stan, Ion Coltan i
Alexandru Visan porozumienie wspólników okrelajce wzajemne prawa i obowizki stron, jako
wspólników spóki Net Consulting S.r.l. Wejcie w ycie porozumienia zostao uzalenione od
ziszczenia si warunku zawieszajcego w postaci przejcia na rzecz Asseco Romania S.A. prawa
wasnoci 70% akcji w kapitale zakadowym spóki Net Consulting S.r.l. na podstawie umowy
sprzeday udziaów zawartej przez strony w dniu 26 kwietnia 2007 r. Na podstawie umowy, Dragos
Serban Stan, Ion Coltan i Alexandru Visan zobowizali si do niezbywania udziaów w kapitale
zakadowym spóki Net Consulting S.r.l. w terminie do dnia 1 stycznia 2011 r., chyba e zbycie nastpi
(i) w sposób umoliwiajcy skorzystanie przez pozostaych wspólników z prawa pierwszestwa
nabycia tych udziaów, (ii) w drodze dziedziczenia, albo (iii) na rzecz spóki powizanej ze stron albo
na rzecz spóki Prokom S.A. z siedzib w Warszawie, pod warunkiem e podmioty te zobowi si
do przestrzegania postanowie porozumienia, a przedmiotem sprzeday bdzie nie wicej ni 30%
akcji w spóce Net Consulting S.r.l. Porozumienie przewiduje: (i) prawo przyczenia (tag along right)
dla wszystkich wspólników w przypadku sprzeday przez jednego z nich udziaów na rzecz osoby
trzeciej oraz (ii) prawo przycignicia (drag along right) pozostaych wspólników przez Asseco
Romania S.A. Ponadto porozumienie przewiduje opcj put, tj. prawo pozostaych wspólników do
dania wykupienia przez Asseco Romania S.A. udziaów, które posiadaj spóce Net Consulting S.r.l.
za cen sprzeday ustalon na podstawie porozumienia. Wspólnicy mog wykona opcj put (i) po 1
stycznia 2011 r. lub (ii) przed t dat, w przypadku wykonania przez Asseco Romania S.A.
przysugujcego jej na podstawie porozumienia prawa do dania przeprowadzenia podwyszenia
kapitau zakadowego Net Consulting S.r.l. w drodze emisji nowych akcji lub innych udziaowych
papierów wartociowych. Asseco Romania S.A. przysuguje opcja call, tj prawo do kupienia od
pozostaych wspólników, wszystkich posiadanych przez te osoby udziaów w kapitale zakadowym
spóki Net Consulting S.r.l. W okresie 4 lat od dnia 1 stycznia 2007 r. (lub 2009 r. w przypadku spóki
Chara Software) Asseco Romania S.A. przysuguje specjalna opcja call, tj prawo do kupienia od
pozostaych wspólników, wszystkich posiadanych przez te osoby udziaów w jak równie od 70 do
100% udziaów w kapitale zakadowym spóek Chara Software, MB Distribution, SCOP Computers,
Docentris oraz NetWorks na warunkach okrelonych w umowie. Asseco Romania S.A. przysuguje
ponadto prawo pierwszestwa nabycia udziaów w spóce Chara Software po 1 stycznia 2009 r.
Zgodnie z porozumieniem, Asseco Romania S.A. uprawniona jest do dania przeprowadzenia emisji
nowych akcji lub innych papierów udziaowych przez spók Net Consulting S.r.l. (na zasadach
okrelonych przez Asseco Romania, zapewniajcych jednake zachowanie istniejcych proporcji w
kapitale zakadowym Net Consulting S.r.l.), jak równie do dania wprowadzenia papierów
wartociowych spóki Net Consulting S.r.l. do obrotu na rynku regulowanym w Warszawie,
Bukareszcie lub innym rynku o midzynarodowym uznaniu. W przypadku niepodjcia przez Asseco
Romania S.A. dziaa zmierzajcych do przeprowadzenia oferty publicznej, Asseco Romania S.A.
zobowizana bdzie do zapaty na rzecz Dragos Serban Stan, Ion Coltan i Alexandru Visan kwoty w
wysokoci 1.000.000 EUR (jeden milion euro) w dniu 30 czerwca 2009 r. ub zaproponowania Dragos
Serban Stan, Ion Coltan i Alexandru Visan zamiany ich udziaów w Net Consulting S.r.l. na akcje w
Asseco Romania S.A. Obowizek zapaty ww. kwoty powstanie równie w przypadku
nieprzeprowadzenia oferty publicznej do dnia 1 stycznia 2010 r. Strony ustaliy, e spóka Net
Consulting S.r.l. bdzie co roku wypaca wspólnikom w formie dywidendy 30 % zysku. Wszelka
wypata w wikszym zakresie wymaga zgody Asseco Romania S.A., natomiast wypata w mniejszym
zakresie wymaga zgody pozostaych wspólników. Wspólnicy, za wyjtkiem Asseco Romania S.A.,
zobowizali si przez okres 12 miesicy od dnia zakoczenia stosunku pracy z t spók, nie duej
jednak ni do 26 kwietnia 2011 r., do niepodejmowania dziaalnoci konkurencyjnej w stosunku do
spóki Net Consulting S.r.l. Umowa zostaa zawarta na okres, w którym strony pozostaj wspólnikami
spóki Net Consulting S.r.l. Jednake, zgodnie z postanowieniami Umowy Akcjonariuszy zawartej w
dniu 28 sierpnia 2008 r. pomidzy Spók, Asseco Poland S.A. i Wspólnikami Mniejszociowymi
Spóek Zalenych, opisywana umowa w caoci wyganie z chwil podpisania Umowy Objcia Akcji.
Umowa pozostanie jednak w mocy i bdzie stosowana do wszystkich zdarze oraz wszystkich
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roszcze, które zajd lub powstan przed t dat. Umowa zostaa poddana prawu angielskiemu.
Spory mogce wynikn z umowy strony zobowizay si podda pod orzecznictwo sdu
arbitraowego przez Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z regulaminem arbitrau
UNCITRAL.
Umowa sprzeday udziaów w spóce FIBa Software S.r.l. zawarta w dniu 26 kwietnia 2007 r.
pomidzy Asseco Romania S.A. (obecnie, po poczeniu, Asseco SEE) a Ansua Consulting
Limited, Grigore-Remus Dorobantu, Catalin-Radu Georgian i Adriana-Gratziela Bailescu
W dniu 26 kwietnia 2007 r. Asseco Romania S.A. (obecnie, po poczeniu, Asseco SEE) jako
kupujcy, zawara z Ansua Consulting Limited, Grigore-Remus Dorobantu, Catalin-Radu Georgian i
Adriana-Gratziela Bailescu jako sprzedajcymi, umow sprzeday 70 udziaów o wartoci nominalnej
1.020 RON (jeden tysic dwadziecia lejów rumuskich), reprezentujcych 70% kapitau zakadowego
spóki FIBa Software S.r.l. Na podstawie zawartej umowy Asseco Romania S.A. kupia, a (i) Ansua
Consulting Limited sprzedaa 45 udziaów za cen sprzeday w wysokoci 1.193.655 EUR (jeden
milion sto dziewidziesit trzy tysice szeset pidziesit pi euro), (ii) Grigore-Remus Dorobantu
sprzeda 14 udziaów za cen sprzeday w wysokoci 2.155.183 EUR (dwa miliony sto pidziesit
pi tysicy sto osiemdziesit trzy euro), (iii) Catalin-Radu Georgian sprzeda 9 udziaów za cen
sprzeday w wysokoci 1.386.098 EUR (jeden milion trzysta osiemdziesit sze tysicy
dziewidziesit osiem euro), a (iv) Adriana-Gratziela Bailescu sprzedaa 2 udziay za cen sprzeday
w wysokoci 362.264 EUR (trzysta szedziesit dwa tysice dwiecie szedziesit cztery euro).
Zgodnie z umow Asseco Romania S.A. zobowizana bya do przekazania ceny sprzeday, w cznej
wysokoci 5.097.200 EUR (pi milionów dziewidziesit siedem tysicy dwiecie euro) na rachunek
zastrzeony. Przejcie wasnoci sprzedawanych udziaów na Asseco Romania S.A. zostao
uzalenione od spenienia si nastpujcych warunków: (i) przekazania przez Asseco Romania S.A.
ceny sprzeday na rachunek zastrzeony, oraz (ii) zapaty przez Asseco Romania S.A. nalenego
podatku. Strony zobowizay si do naprawienia szkód wyrzdzonych pozostaym stronom wskutek
naruszenia zobowiza umownych, o ile warto szkody przekracza kwot 100,000 EUR (sto tysicy
euro). Roszczenia odszkodowawcze Asseco Romania S.A. zostay ponadto ograniczone do kwoty
odpowiadajcej cenie sprzeday. Obowizek odszkodowawczy sprzedajcych wygasa z upywem 5
lat od dnia zawarcia umowy, tj. w dniu 26 kwietnia 2012 r. Sprzedajcy zobowizali si przez okres, w
którym posiadaj akcje w spóce FIBa Software S.r.l. oraz przez okres 12 miesicy od dnia
zakoczenia stosunku pracy z t spók, nie duej jednak ni do 26 kwietnia 2011 r., do
niepodejmowania dziaalnoci konkurencyjnej w stosunku do spóki FIBa Software S.r.l. Umowa
zostaa poddana prawu angielskiemu. Spory mogce wynikn z umowy strony zobowizay si
podda pod orzecznictwo sdu arbitraowego zgodnie z regulaminem arbitrau UNCITRAL.
Porozumienie wspólników FIBa Software S.r.l. zawarte w dniu 26 kwietnia 2007 r. pomidzy
Asseco Romania S.A., Grigore-Remus Dorobantu, Catalin-Radu Georgian i Adriana-Gratziela
Bailescu
W dniu 26 kwietnia 2007 r. Asseco Romania S.A., Grigore-Remus Dorobantu, Catalin-Radu Georgian
i Adriana-Gratziela Bailescu zawarli porozumienie wspólników okrelajce wzajemne prawa i
obowizki stron, jako wspólników spóki FIBa Software S.r.l. Wejcie w ycie porozumienia zostao
uzalenione od ziszczenia si warunku zawieszajcego w postaci przejcia na rzecz Asseco Romania
S.A. prawa wasnoci 70% akcji w kapitale zakadowym spóki FIBa Software S.r.l. na podstawie
umowy sprzeday udziaów zawartej przez strony w dniu 26 kwietnia 2007 r. Na podstawie umowy,
Grigore-Remus Dorobantu, Catalin-Radu Georgian i Adriana-Gratziela Bailescu zobowizali si do
niezbywania udziaów w kapitale zakadowym spóki FIBa Software S.r.l. w terminie do dnia 1 stycznia
2011 r., chyba e zbycie nastpi: (i) w sposób umoliwiajcy skorzystanie przez pozostaych
wspólników z prawa pierwszestwa nabycia tych udziaów, (ii) w drodze dziedziczenia, albo (iii) na
rzecz spóki powizanej ze stron albo na rzecz spóki Prokom S.A. z siedzib w Warszawie, pod
warunkiem e podmioty te zobowi si do przestrzegania postanowie porozumienia, a
przedmiotem sprzeday bdzie nie wicej ni 30% akcji w spóce FIBa Software S.r.l. Porozumienie
przewiduje: (i) prawo przyczenia (tag along right) dla wszystkich wspólników w przypadku sprzeday
przez jednego z nich udziaów na rzecz osoby trzeciej, oraz (ii) prawo przycignicia (drag along right)
pozostaych wspólników przez Asseco Romania S.A. w przypadku sprzeday udziaów osobie trzeciej.
Porozumienie przewiduj opcj put, tj. prawo pozostaych wspólników do dania wykupienia przez
Asseco Romania S.A. udziaów, które posiadaj spóce FIBa Software S.r.l. za cen sprzeday
ustalon na podstawie odpowiednich postanowie porozumienia. Wspólnicy mog wykona opcj put
(i) po 1 stycznia 2011 r. lub (ii) przed t dat, w przypadku wykonania przez Asseco Romania S.A.
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przysugujcego jej na podstawie porozumienia prawa do dania przeprowadzenia emisji nowych
akcji Net Consulting S.r.l. lub innych udziaowych papierów wartociowych. Asseco Romania S.A.
przysuguje ponadto opcja call, tj prawo do kupienia od pozostaych wspólników, wszystkich
posiadanych przez te osoby udziaów w kapitale zakadowym spóki FIBa Software S.r.l. za cen i na
warunkach okrelonych w umowie. Zgodnie z porozumieniem, Asseco Romania S.A. uprawniona jest
do dania przeprowadzenia emisji nowych akcji lub innych udziaowych papierów wartociowych
przez spók FIBa Software S.r.l. (na zasadach okrelonych przez Asseco Romania zapewniajcych
zachowanie istniejcych proporcji w kapitale zakadowym FIBa Software S.r.l.), jak równie do dania
wprowadzenia papierów wartociowych spóki FIBa Software S.r.l. do obrotu na rynku regulowanym w
Warszawie, Bukareszcie, Londynie lub innym rynku uznanym midzynarodowo. Asseco Romania S.A.
przysuguje ponadto prawo do powoywania wikszoci czonków zarzdu i rady nadzorczej spóki
FIBa Software S.r.l. Strony ustaliy, e spóka FIBa Software S.r.l. bdzie co roku wypaca
wspólnikom w formie dywidendy 30 % zysku. Wypata w wikszym zakresie wymaga zgody Asseco
Romania S.A., natomiast wypata w mniejszym zakresie wymaga zgody pozostaych wspólników.
Wspólnicy, za wyjtkiem Asseco Romania S.A. zobowizali si przez okres 12 miesicy od dnia
zakoczenia ich stosunku pracy z FIBa Software S.r.l., nie duej jednak ni do dnia 26 kwietnia
2011 r., do niepodejmowania dziaalnoci konkurencyjnej w stosunku do spóki FIBa Software S.r.l.
bez zgody tej spóki. Umowa zostaa zawarta na okres, w którym strony pozostaj porednio lub
bezporednio wspólnikami spóki FIBa Software S.r.l. Jednake, zgodnie z postanowieniami Umowy
Akcjonariuszy zawartej dnia 28 sierpnia 2008 r. pomidzy Spók, Asseco Poland S.A. i Wspólnikami
Mniejszociowymi Spóek Zalenych, opisywana umowa w caoci wyganie z chwil podpisania
Umowy Objcia Akcji. Umowa pozostanie jednak w mocy i bdzie stosowana do wszystkich zdarze
oraz wszystkich roszcze, które zajd lub powstan przed t dat. Umowa zostaa poddana prawu
angielskiemu. Spory mogce wynikn z umowy strony zobowizay si podda pod orzecznictwo
sdu arbitraowego zgodnie z regulaminem arbitrau UNCITRAL.
Umowa sprzeday udziaów w spóce Arbor Informatika d.o.o. zawarta w dniu 20 grudnia
2007 r. pomidzy Asseco Adria S.A. (obecnie Asseco SEE) a Renato Rubeša i Marinko ulina
W dniu 20 grudnia 2007 r., Asseco Adria S.A. (obecnie Asseco SEE) jako kupujcy zawara z Renato
Rubeša i Marinko ulina jako sprzedajcymi, umow sprzeday 2 udziaów w kapitale zakadowym
spóki Arbor Informatika d.o.o., reprezentujcych cznie 70% kapitau zakadowego tej spóki. Na
podstawie zawartej umowy Asseco Adria S.A. kupia, a (i) Renato Rubeša sprzeda 1 udzia o wartoci
nominalnej HRK 168.000 (sto szedziesit osiem tysicy kun chorwackich) reprezentujcy 42%
kapitau zakadowego spóki Arbor Informatika d.o.o. za cen sprzeday w wysokoci 5.040.000 EUR
(pi milionów czterdzieci tysicy euro), a (ii) Marinko ulina sprzeda 1 udzia o wartoci nominalnej
HRK 112.000 (sto dwanacie tysicy kun chorwackich), reprezentujcy 28% kapitau zakadowego
spóki Arbor Informatika d.o.o. za cen sprzeday w wysokoci 3.360.000 EUR (trzy miliony trzysta
szedziesit tysicy euro). Przejcie wasnoci udziaów zostao uzalenione od ziszczenia si
nastpujcych warunków zawieszajcych: (i) uzyskanie zgody zarzdu Asseco Adria S.A. na
transakcj, (ii) podpisanie i wejcie w ycie wszystkich umów zwizanych z transakcj, (iii) uzyskanie
wszelkich zgód administracyjnych na sprzeda udziaów, (iv) zatwierdzenie biznes planu i budetu
spóki Arbor Informatika d.o.o. na lata 2008-2010. czna cena sprzeday, w wysokoci 8.400.000
EUR (osiem milionów czterysta tysicy euro) powinna zgodnie z umow zosta zapacona w dwóch
ratach, tj. (i) kwota 7.700.000 EUR (siedem milionów siedemset tysicy euro) powinna zosta
zapacona z rachunku zastrzeonego w dniu zamknicia, a (ii) kwota 700.000 EUR (siedemset tysicy
euro) powinna zosta zapacona w terminie 30 dni od pierwszej publicznej oferty akcji Asseco Adria
S.A., nie pó niej ni w drugim kwartale 2009 r. Sprzedajcy zobowizali si do naprawienia szkody
wyrzdzonej Asseco Adria S.A. wskutek wystpienia okrelonych w umowie zdarze. Asseco Adria
S.A. zobowizaa si do zapewnienia wypaty zysku spóki Arbor Informatika d.o.o. za okres sprzed
31 grudnia 2007 r. na rzecz sprzedajcych oraz do niezmieniania nazwy spóki Arbor Informatika
d.o.o. przez okres 2 lat od dnia zamknicia. Umowa poddana zostaa prawu chorwackiemu.
Ewentualne spory wynikajce z jej wykonywania zostan poddane arbitraowi zgodnie z zasadami
arbitrau dla sporów midzynarodowych obowizujcymi w staym sdzie polubownym przy
chorwackiej izbie handlowej.
Porozumienie wspólników spóki Arbor Informatika d.o.o. zawarte w dniu 20 grudnia 2007 r.
pomidzy Asseco Adria S.A. a Renato Rubeša i Marinko ulina
W dniu 20 grudnia 2007 r. Asseco Adria S.A., Renato Rubeša i Marinko ulina zawarli porozumienie
wspólników okrelajce ich wzajemne prawa i obowizki jako wspólników spóki Arbor Informatika
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d.o.o. jak równie zasady podejmowania decyzji dotyczcych spóki Arbor Informatika d.o.o. oraz
zasady funkcjonowania organów korporacyjnych tej spóki. Porozumienie przewiduje opcj call, tj.
prawo Asseco Adria S.A. do dania od Renato Rubeša i Marinko ulina sprzeday pozostaych akcji
spóki Arbor Informatika d.o.o. Ponadto, po dniu 1 stycznia 2012 r. Renato Rubeša i Marinko ulina
przysuguje prawo do dania od Asseco Adria S.A. odkupu akcji posiadanych przez nich udziaów w
Arbor Informatika d.o.o. (opcja put) za cen i na zasadach okrelonych w porozumieniu. Porozumienie
przewiduje prawo pierwszestwa wszystkich wspólników do objcia akcji lub innych instrumentów
finansowych zamiennych na akcje lub pochodnych emitowanych przez spók Arbor Informatika
d.o.o., proporcjonalnie do ich udziau w spóce. Strony zobowizay si nie rozporzdza udziaami w
spóce Arbor Informatika d.o.o. za wyjtkiem: (i) sprzeday na rzecz podmiotów powizanych z danym
wspólnikiem, którzy wyra zgod na prawa i obowizki okrelone w porozumieniu, (ii) rozporzdzenia
na wypadek mierci. Ponadto, zgodnie z porozumieniem, aden ze wspólników innych ni Asseco
Adria S.A., który posiada wicej ni 1% kapitau zakadowego Arbor Informatika d.o.o. nie jest
uprawniony do sprzeday wicej ni 30% posiadanych przez siebie udziaów w Arbor Informatika
d.o.o. bez zgody Asseco Adria przed 1 stycznia 2012 r., chyba e przed t dat Asseco Adria S.A.
sprzeda wszystkie lub cz swoich udziaów w tej spóce. Ponadto, w razie zbycia udziaów w Arbor
Informatika d.o.o. przez jednego ze wspólników, pozostaym wspólnikom przysuguje prawo
pierwszestwa kupna tych udziaów na zasadach okrelonych w porozumieniu. Strony przewidziay
ponadto w porozumieniu (i) prawo przyczenia (tag along right) dla wszystkich wspólników w
przypadku sprzeday przez jednego z nich udziaów na rzecz osoby trzeciej, oraz (ii) prawo
przycignicia (drag along right) pozostaych wspólników przez Asseco Adria S.A. W przypadku
przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej Asseco Adria S.A., Renato Rubeša i Marinko ulina
przysuguje prawo do zamiany udziaów w Arbor Informatika d.o.o. na akcje w Asseco Adria S.A.
Zgodnie z porozumieniem, Asseco Adria S.A. jest upowaniona do dania wprowadzenia papierów
wartociowych spóki Asseco Adria S.A. do obrotu na rynku regulowanym w Warszawie, Londynie lub
innym rynku o midzynarodowym uznaniu. Spóka Arbor Informatika d.o.o. zobowizaa si zapewni,
e umowy z kluczowymi pracownikami zawiera bd zakaz konkurencji, a ponadto Renato Rubeša
zobowiza si zapewni, e spóka A-Konzalting d.o.o. której jest 33% wspólnikiem, nie bdzie
prowadzi dziaalnoci konkurencyjnej w stosunku do Arbor Informatika d.o.o. Strony uzgodniy, e w
okresie 4 lat od zawarcia porozumienia spóka Arbor Informatika d.o.o. bdzie wypaca wspólnikom
co roku dywidend proporcjonalnie do posiadanych przez kadego z nich udziau w kapitale spóki.
Ponadto strony uzgodniy, e kady z kluczowych pracowników spóki Arbor Informatika d.o.o., który
zakoczy wspóprac ze spók przed 1 stycznia 2012 r. bez wanego powodu, zobowizany bdzie
do zapaty na rzecz Asseco Adria S.A. kwoty odpowiadajcej równowartoci swojego rocznego
wynagrodzenia. Porozumienie zostao zawarte na okres, w którym strony pozostaj porednio lub
bezporednio wspólnikami spóki Arbor Informatika d.o.o. Jednake, zgodnie z postanowieniami
Umowy Akcjonariuszy zawartej dnia 28 sierpnia 2008 r. pomidzy Spók, Asseco Poland S.A. i
Wspólnikami Mniejszociowymi Spóek Zalenych, opisywana umowa w caoci wyganie z chwil
podpisania Umowy Objcia Akcji. Umowa pozostanie jednak w mocy i bdzie stosowana do
wszystkich zdarze oraz wszystkich roszcze, które zajd lub powstan przed t dat. Umowa
poddana zostaa prawu chorwackiemu. Ewentualne spory wynikajce z jej wykonywania zostan
poddane arbitraowi zgodnie z zasadami arbitrau dla sporów midzynarodowych obowizujcymi w
staym sdzie polubownym przy chorwackiej izbie handlowej.
Umowa sprzeday udziaów w spóce Logos d.o.o. zawarta w dniu 20 grudnia 2007 r. pomidzy
Asseco Adria S.A., Dražen Pehar, Emir Memi i Boris Nanut
W dniu 20 grudnia 2007 r. Asseco Adria S.A. jako kupujcy zawara z Dražen Pehar, Emir Memi i
Boris Nanut jako kupujcymi umow sprzeday 3 udziaów w kapitale zakadowym spóki Logos d.o.o.
reprezentujcych cznie 60% kapitau zakadowego tej spóki. Na podstawie zawartej umowy, Asseco
Adria S.A. kupia, a (i) Dražen Pehar sprzeda 1 udzia o wartoci nominalnej HRK 540.100 (piset
czterdzieci tysicy sto kun chorwackich) za cen sprzeday w wysokoci 2.851.200 EUR (dwa
miliony osiemset pidziesit jeden tysicy dwiecie euro), (ii) Emir Memi sprzeda 1 udzia o
wartoci nominalnej HRK 392.900 (trzysta dziewidziesit dwa tysice dziewiset kun chorwackich)
za cen sprzeday w wysokoci 2.073.600 EUR (dwa miliony siedemdziesit trzy tysice szeset
euro), a (iii) Boris Nanut sprzeda jeden udzia o wartoci nominalnej HRK 294.700 (dwiecie
dziewidziesit cztery tysice siedemset kun chorwackich) za cen sprzeday w wysokoci
1.555.200 EUR (jeden milion piset pidziesit pi tysicy dwiecie euro). Zgodnie z umow,
czna cena sprzeday, w wysokoci 6.480.000 EUR (sze milionów czterysta osiemdziesit tysicy
euro) powinna zosta przekazana przez Asseco Adria S.A. na rachunek zastrzeony w terminie 5 dni
od podpisania umowy. Przejcie wasnoci sprzedawanych udziaów zostao uzalenione od
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ziszczenia si nastpujcych warunków zawieszajcych: (i) uzyskanie zgody zarzdu Asseco Adria
S.A. na transakcj, (ii) podpisanie i wejcie w ycie wszystkich umów zwizanych z transakcj, (iii)
uzyskanie wszelkich zgód administracyjnych na sprzeda udziaów, (iv) zatwierdzenie biznes planu i
budetu spóki Logos d.o.o. na lata 2008-2010, (v) rejestracja planowanego podziau przez
wydzielenia spóki Logos d.o.o., oraz (vi) podpisanie umowy rachunku zastrzeonego i dokonanie
przelewu kwoty odpowiadajcej cenie sprzeday na ten rachunek. Sprzedajcy zobowizali si do
naprawienia szkody wyrzdzonej Asseco Adria S.A. wskutek wystpienia okrelonych w umowie
zdarze. Umowa poddana zostaa prawu chorwackiemu. Ewentualne spory wynikajce z jej
wykonywania zostan poddane arbitraowi zgodnie z zasadami arbitrau dla sporów
midzynarodowych obowizujcymi w staym sdzie polubownym przy Chorwackiej Izbie Handlowej.
Porozumienie wspólników spóki Logos d.o.o. zawarte w dniu 20 grudnia 2007 r. pomidzy
Asseco Adria S.A., Dražen Pehar, Emir Memi i Boris Nanut
W dniu 20 grudnia 2007 r. Asseco Adria S.A., Dražen Pehar, Emir Memi i Boris Nanut zawarli
porozumienie wspólników okrelajce ich wzajemne prawa i obowizki jako wspólników spóki Logos
d.o.o., jak równie zasady podejmowania decyzji w spóce Logos d.o.o. oraz zasady funkcjonowania
organów korporacyjnych tej spóki. Strony ustaliy w porozumieniu, e w okresie do dnia 1 stycznia
2012 r. ,spóka Logos d.o.o. powinna wypaca Dražen Pehar, Emir Memi i Boris Nanut wypracowany
przez spók zysk w formie dywidendy, w stosunku do posiadanych przez nich udziaów w spóce.
Porozumienie przewiduje opcj call, tj. prawo Asseco Adria S.A. do dania od pozostaych
wspólników sprzeday posiadanych przez nich udziaów w spóce Logos d.o.o. Ponadto, w przypadku
nieprzeprowadzenia do dnia 1 stycznia 2009 r. pierwszej oferty publicznej akcji spóki Asseco Adria
S.A., pozostaym wspólnikom po tej dacie przysugiwa bdzie prawo do dania od Asseco Adria
S.A. odkupu akcji stanowicych 10% kapitau zakadowego spóki Logos d.o.o. (opcja put 1) za cen i
na zasadach okrelonych w porozumieniu. Ponadto, po dniu 1 stycznia 2012 r. pozostaym
wspólnikom przysugiwa bdzie prawo do dania od Asseco Adria S.A. odkupu udziaów
stanowicych pozostae 30% kapitau zakadowego spóki Logos d.o.o. (opcja put 2) za cen i na
zasadach okrelonych w porozumieniu. Ponadto porozumienie przewiduje prawo pierwszestwa
wszystkich wspólników do objcia akcji lub innych instrumentów finansowych zamiennych na akcje lub
pochodnych emitowanych przez spók Logos d.o.o. proporcjonalnie do posiadanych udziaów.
Porozumienie przewiduje zakaz sprzeday lub rozporzdzania w jakikolwiek inny sposób udziaami w
spóce Logos d.o.o. za wyjtkiem (i) sprzeday na rzecz podmiotów powizanych z danym
wspólnikiem, którzy wyra zgod na prawa i obowizki okrelone w porozumieniu, (ii) rozporzdzenia
na wypadek mierci. Ponadto, zgodnie z porozumieniem, aden ze wspólników innych ni Asseco
Adria S.A., który posiada wicej ni 1% kapitau zakadowego Logos d.o.o. nie jest uprawniony do
sprzeday wicej ni 30% posiadanych przez siebie akcji bez zgody Asseco Adria przed 1 stycznia
2012 r. chyba e przed t dat Asseco Adria S.A. sprzeda wszystkie lub cz swoich udziaów w tej
spóce. W razie zbycia udziaów w Logos d.o.o. przez jednego ze wspólników, pozostaym wspólnikom
przysuguje prawo pierwszestwa kupna tych udziaów na zasadach okrelonych w porozumieniu.
Strony przewidziay ponadto w porozumieniu: (i) prawo przyczenia (tag along right) dla wszystkich
wspólników w przypadku sprzeday przez jednego z nich udziaów na rzecz osoby trzeciej, oraz (ii)
prawo przycignicia (drag along right) pozostaych wspólników przez Asseco Adria S.A. W przypadku
przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej Asseco Adria S.A., Dražen Pehar, Emir Memi i Boris
Nanut przysuguje prawo do zamiany udziaów w Logos d.o.o. na akcje w Asseco Adria S.A. Zgodnie z
porozumieniem, Asseco Adria S.A. jest upowaniona do dania wprowadzenia papierów
wartociowych spóki Logos d.o.o. do obrotu na rynku regulowanym w Warszawie, Londynie lub innym
rynku o midzynarodowym uznaniu. W takim wypadku, wspólnicy inni ni Asseco Adria S.A.
upowanieni bd do zamiany akcji posiadanych w Logos d.o.o. na akcje w Asseco Adria S.A. przed
planowan ofert publiczn i bd upowanienia do zbycia 40% posiadanych akcji w Asseco Adria
S.A. w ofercie publicznej natomiast objci zostan zakazem zbywania pozostaych akcji w Asseco
Adria S.A. na okres do dnia 1 stycznia 2012 r. Strony uzgodniy, e w okresie 4 lat od zawarcia
porozumienia, spóka Logos d.o.o. bdzie wypaca wspólnikom co roku dywidend proporcjonalnie
do posiadanych przez kadego z nich udziau w kapitale spóki. Spóka Logos d.o.o. zobowizaa si
zapewni, e umowy z kluczowymi pracownikami zawiera bd zakaz konkurencji na okres 1 roku od
dnia zakoczenia stosunku pracy ze spók. Ponadto strony uzgodniy, e w przypadku gdyby
którykolwiek z kluczowych pracowników spóki Logos d.o.o. zakoczy wspóprac ze spók, za
wyjtkiem zakoczenia wspópracy z powodów okrelonych w porozumieniu, to bdzie on/one
zobowizany do zapaty na rzecz Asseco Adria S.A. kwoty odpowiadajcej równowartoci
wynagrodzenia za okres od 6 do 12 miesicy. Porozumienie zostao zawarte na okres, w którym
strony pozostaj porednio lub bezporednio wspólnikami spóki Logos d.o.o. Jednake, zgodnie z

219

postanowieniami Umowy Akcjonariuszy zawartej dnia 28 sierpnia 2008 r. pomidzy Spók, Asseco
Poland S.A. i Wspólnikami Mniejszociowymi Spóek Zalenych, opisywana umowa w caoci
wyganie z chwil podpisania Umowy Objcia Akcji. Umowa pozostanie jednak w mocy i bdzie
stosowana do wszystkich zdarze oraz wszystkich roszcze, które zajd lub powstan przed t dat.
Umowa poddana zostaa prawu chorwackiemu. Ewentualne spory wynikajce z jej wykonywania
zostan poddane arbitraowi zgodnie z zasadami arbitrau dla sporów midzynarodowych
obowizujcymi w staym sdzie polubownym przy chorwackiej izbie handlowej.
Umowa sprzeday udziaów w spóce Pexim d.o.o. zawarta w dniu 18 grudnia 2007 r. pomidzy
Asseco Adria S.A., Mihail Petreski, I4-Invention d.o.o. i Asseco Poland S.A.
W dniu 18 grudnia 2007 r. Asseco Adria S.A. jako kupujcy zawara z Mihail Petreski i I4-Invention
d.o.o. jako sprzedajcymi, oraz Asseco Poland S.A. jako gwarantem, umow sprzeday udziaów
reprezentujcych 60% kapitau zakadowego spóki Pexim d.o.o. Na podstawie zawartej umowy,
Asseco Adria S.A. kupia, a (i) Mihail Petreski sprzeda cz udziau reprezentujc 55% kapitau
zakadowego spóki Pexim d.o.o., a (ii) I4-Invention d.o.o. sprzedaa cz udziau, reprezentujc 5 %
kapitau zakadowego spóki Pexim d.o.o. czna cena sprzeday wyniosa 16.800.000 EUR
(szesnacie milionów osiemset tysicy euro), z czego: (i) kwota w wysokoci 16.200.000 EUR
(szesnacie milionów dwiecie tysicy euro) powinna zosta przekazana na rachunek zastrzeony,
za (ii) kwota w wysokoci 600.000 EUR (szeset tysicy euro) powinna zosta zapacona
sprzedajcym w przypadku, gdyby zysk spóki Pexim d.o.o. za rok 2007 wyniós wicej ni 3.079.000
EUR (trzy miliony siedemdziesit dziewi tysicy euro). Umowa zacza obowizywa z dniem
podpisania i zatwierdzenia przez sd. Zgodnie z umow, sprzedajcy uprawnieni s do otrzymania
wypaty caej dywidendy spóki Pexim d.o.o. za rok 2007, do maksymalnej wysokoci 4.000.000 EUR
(cztery miliony euro). Spóka Asseco Poland S.A., jako gwarant, zobowizaa si zapaci cen
sprzeday oraz speni inne wiadczenia wynikajce z umowy w miejsce Asseco Adria S.A. w
przypadku gdyby Asseco Adria S.A. nie wykonaa tych wiadcze. Ze wzgldu na wykonanie przez
Asseco Adria S.A. swoich zobowiza wynikajcych z umowy, Asseco Poland S.A. nie musiaa
speni adnych wiadcze na podstawie umowy. Sprzedajcy zobowizali si do naprawienia szkody
wyrzdzonej Asseco Adria S.A. wskutek niewykonania lub nienaleytego wykonania obowizków
wynikajcych z umowy, o ile warto szkody w danym roku przekroczy 20.000 EUR (dwadziecia
tysicy euro). Obowizek odszkodowawczy sprzedajcych wygasa z upywem 3 lat od dnia
podpisania umowy, tj. 18 grudnia 2010 r. Zgodnie z umow, w przypadku przyznania przez sd
arbitraowa którejkolwiek ze stron odszkodowania przekraczajcego 5.000.000 EUR (pi milionów
euro), kada ze stron bdzie uprawniona do dania zwrotnej sprzeday udziaów. Umowa zostaa
poddania prawu serbskiemu. Spory mogce wynikajce w zwizku z wykonywaniem umowy zostan
rozstrzygnite zgodnie z prawem serbskim, polubownie, zgodnie z regulaminem arbitrau UNCITRAL.
Porozumienie wspólników spóki Pexim d.o.o. zawarte w dniu 18 grudnia 2007 r. pomidzy
Asseco Adria S.A. (obecnie Asseco SEE), Mihail Petreski, I4-Invention d.o.o., Miodrag Mircetic
oraz Asseco Poland S.A.
W dniu 18 grudnia 2007 r. Asseco Adria S.A. zawara z Mihail Petreski, I4-Invention d.o.o., Miodrag
Mircetic oraz Asseco Poland S.A. porozumienie wspólników okrelajce wzajemne prawa i obowizki
stron, jako wspólników spóki Pexim d.o.o., oraz zasady powoywania i funkcjonowania organów
korporacyjnych spóki Pexim d.o.o. Strony ustaliy w porozumieniu, e Asseco Adria S.A. bdzie
uprawniona do wykonywania praw udziaowych w spóce Pexim d.o.o. nie wczeniej, ni z chwil
zwolnienia pierwszej raty ceny sprzeday z rachunku zastrzeonego, zgodnie z umow sprzeday
udziaów zawartej przez strony w dniu 18 grudnia 2007 r. Strony zobowizay si w porozumieniu do
tego, e (i) Asseco Adria S.A. nie sprzeda ani nie rozporzdzi udziaami w Pexim d.o.o. do dnia
1 stycznia 2010 r. bez pisemnej zgody Mihail Petreski i I4-Invention d.o.o., chyba e Asseco Adria
S.A. zamierza sprzeda udziay na rzecz innej spóki, w której Asseco Adria lub jej wspólnik
dominujcy posiada udzia wikszociowy w zarejestrowanym kapitale zakadowym lub udzia
wikszociowy w podejmowaniu decyzji, a (ii) Michail Petreski i I4-Invention d.o.o. nie sprzedadz ani
nie rozporzdz swoimi udziaami w spóce Pexim d.o.o. do dnia 1 stycznia 2011 r. bez zgody Asseco
Adria S.A., chyba e rozporzdzenie nastpi na rzecz podmiotu od nich zalenego lub w drodze
dziedziczenia albo w zwizku z wykonaniem opcji put lub opcji call przewidzianej w porozumieniu.
Strony przewidziay w porozumieniu prawo pierwszestwa nabycia udziaów przez spók Pexim d.o.o.
oraz pozostaych wspólników w razie zamiaru zbycia udziaów przez któregokolwiek ze wspólników.
Prawo pierwszestwa nie dotyczy przypadków zbycia spóki, w której wspólnik Pexim lub jego
wspólnik dominujcy posiada wikszo udziau w zarejestrowanym kapitale zakadowym lub
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wikszo udziau w podejmowaniu decyzji lub w zwizku z dziedziczeniem. Asseco Adria S.A.
przysuguje na podstawie porozumienia opcja call, tj prawo do kupienia od pozostaych wspólników,
wszystkich posiadanych przez nich udziaów w kapitale zakadowym spóki Pexim d.o.o. na warunkach
okrelonych w porozumieniu. Asseco Adria S.A. moe wykona opcj call po 1 kwietnia 2009 r.
Porozumienie przewiduj ponadto opcj put, tj. prawo Mihail Petreski i I4-Invention d.o.o. do dania
wykupienia przez Asseco Adria S.A. udziaów, które wspólnicy posiadaj spóce Pexim d.o.o. za cen
sprzeday ustalon na podstawie porozumienia. Mihail Petreski i I4-Invention d.o.o. mog wykona
opcj put po 1 stycznia 2011 r., a przed t dat tylko w przypadkach okrelonych w porozumieniu, w
szczególnoci w przypadku przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji spóki Asseco Adria
S.A. i dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A. Porozumienie
przewiduje: (i) prawo przyczenia (tag along right) dla wszystkich wspólników w przypadku sprzeday
przez jednego z nich udziaów na rzecz osoby trzeciej, oraz (ii) prawo przycignicia (drag along right)
pozostaych wspólników przez Asseco Adria S.A. w przypadku sprzeday udziaów w Pexim d.o.o.
podmiotowi niepowizanemu z Asseco Adria S.A. po 1 stycznia 2010 r. Na podstawie porozumienia
Mihail Petreski i I4-Invention d.o.o. zobowizali si dooy wszelkich stara, aby wszyscy kluczowi
pracownicy spóki Pexim d.o.o., niebdcy akcjonariuszami ani czonkami zarzdu, podpisali do dnia
31 grudnia 2008 r. aneksy do umów o prac zawierajce klauzul zakazu dziaalnoci konkurencji
wobec spóki Pexim d.o.o. Mihail Petreski i I4-Invention d.o.o. zobowizali si równie do
niepodejmowania dziaalnoci konkurencyjnej w stosunku do spóki Pexim d.o.o. przez okres 2 lat od
zakoczenia stosunku pracy lub utraty statusu wspólnika spóki Pexim d.o.o. Ponadto Mihail Petreski i
Miodrag Mircetic zobowizali si sprzeda wszystkie posiadane przez siebie udziay w spóce Pexim
d.o.o. na rzecz Asseco Adria S.A. na jej danie, na warunkach okrelonych w porozumieniu. Asseco
Adria S.A. zobowizaa si do dooenia wszelkich stara w celu przeprowadzenia pierwszej oferty
publicznej akcji spóki Asseco Adria S.A. W przypadku przeprowadzenia takiej oferty, Asseco Adria
S.A. zobowizaa si zaproponowa Mihail Petreski i I4-Invention d.o.o. objcie akcji w Asseco Adria
S.A. w zamian za udziay w spóce Pexim d.o.o. Wspólnicy zobowizali si, e w okresie 3 lat od
przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji Asseco Adria S.A. nie sprzedadz akcji w Asseco
Adria S.A., przy czym uzgodnili, e strony bd uprawnione do sprzedania do 30 % akcji w ramach
oferty publicznej. Strony ustaliy, e spóka Pexim d.o.o. bdzie co roku wypaca wspólnikom35 %
zysku netto w formie dywidendy. Wypata w wikszym zakresie wymaga zgody Asseco Adria S.A.
Strony ustaliy, e w przypadku gdyby Asseco Adria S.A. lub Asseco Poland S.A. jako gwarant nie
zapaciy na rzecz sprzedajcych drugiej raty ceny sprzeday zgodnie z umow sprzeday udziaów z
18 grudnia 2007 r., spóka Pexim d.o.o. wypaci na rzecz Mihail Petreski i I4-Invention d.o.o. specjaln
jednorazow dywidend w wysokoci 1.000.000 EUR (jeden milion euro), na co Asseco Adria S.A.
wyrazia zgod. Na podstawie porozumienia, Miodrag Mircetic zobowiza si nie sprzedawa
udziaów w spóce I4-Invention d.o.o., ani nie wprowadza innych wspólników, podwysza kapitau
zakadowego w drodze oferowania nowych udziaów osobom trzecim do dnia 1 stycznia 2011 r. bez
zgody Asseco Adria S.A. Porozumienie zostao zawarte na czas nieokrelony, i przestaje
obowizywa kad ze stron z chwil utraty przez ni statusu wspólnika spóki Pexim d.o.o. Jednake,
zgodnie z postanowieniami Umowy Akcjonariuszy zawartej dnia 28 sierpnia 2008 r. pomidzy Spók,
Asseco Poland S.A. i Wspólnikami Mniejszociowymi Spóek Zalenych, opisywana umowa w caoci
wyganie z chwil podpisania Umowy Objcia Akcji. Umowa pozostanie jednak w mocy i bdzie
stosowana do wszystkich zdarze oraz wszystkich roszcze, które zajd lub powstan przed t dat.
Umowa poddana zostaa prawu serbskiemu. Wszelkie spory wynikajce z porozumienia poddane
zostan arbitraowi zgodnie z regulaminem UNCITRAL. Miejscem arbitrau bdzie Wiede.
Asseco South Eastern Europe S.A. rozpoczo konsolidacj Pexim d o.o. poczwszy od dnia
31 grudnia 2007 r. ze wzgldu na stwierdzenie posiadania na ten moment zdolnoci do kierowania
polityk finansow i operacyjn tej Spóki, w celu odniesieniu korzyci ekonomicznych z jej
dziaalnoci.
Niezalenie od faktu otrzymania po dniu 31 grudnia 2007 r. wycigu z serbskiego Sdu
Gospodarczego potwierdzajcego formalnie rejestracj nabycia Pexim d o.o. oraz uwarunkowane tym
automatyczne zwolnienie rodków pieninych zastrzeonych z rachunku i zapat za nabyte akcje, w
opinii Zarzdu Emitenta, ze wzgldu na brak jakichkolwiek merytorycznych uwarunkowa
zawieszajcych zwolnienie powyej wspomnianych rodków pieninych oraz fakt, e sprzedajcy
akcje Pexim d.o.o. nie mieli moliwoci prawnej wycofania si z transakcji, Asseco South Eastern
Europe S.A. nabyo zdolno do kierowania polityk finansow i operacyjn Pexim d o.o. z chwil
podpisania umowy zakupu.
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Ponadto Asseco South Eastern Europe S.A. rozpoczo wykonywanie kontroli nad Pexim d.o.o. przed
31 grudnia 2007 r., majc midzy innymi decydujcy wpyw na przygotowanie i zatwierdzanie planów
finansowych na rok 2008 oraz lata przysze.
Umowa sprzeday udziaów w spóce Antegra d.o.o. zawarta w dniu 21 maja 2008 r. pomidzy
Asseco SEE a Zvonko Oršoli , EBIBER d.o.o., Petar Teodosin, Dorde Lavadinovic, Zoran
Šušnjar, Dejan Smiljani , Goran Vuckovic i Vesna Smiljani oraz Asseco Poland S.A.
W dniu 21 maja 2008 r. Asseco SEE jako kupujcy zawara ze Zvonko Oršoli, EBIBER d.o.o., Petar
Teodosin, Dorde Lavadinovic, Zoran Šušnjar, Dejan Smiljani, Goran Vuckovic i Vesna Smiljani jako
sprzedajcymi oraz z Asseco Poland S.A. jako gwarantem, umow sprzeday udziaów
reprezentujcych cznie 70% kapitau zakadowego spóki Antegra d.o.o. Na podstawie zawartej
umowy, Asseco SEE kupia, a (i) Zvonko Oršoli sprzeda cz swojego udziau reprezentujc
5,96% kapitau zakadowego spóki Antegra d.o.o., (ii) EBIBER d.o.o. sprzedaa cz swojego udziau
reprezentujc 10% kapitau zakadowego spóki Antegra d.o.o., (iii) Petar Teodosin sprzeda cz
swojego udziau reprezentujc 9,45% kapitau zakadowego spóki Antegra d.o.o., (iv) Dorde
Lavadinovic sprzeda cz swojego udziau reprezentujc 6,58% kapitau zakadowego spóki
Antegra d.o.o., (v) Zoran Šušnjar sprzeda cz swojego udziau reprezentujc 7% kapitau
zakadowego spóki Antegra d.o.o., (vi) Dejan Smiljani sprzeda cz swojego udziau
reprezentujc 10,78% kapitau zakadowego spóki Antegra d.o.o., (vii) Goran Vuckovic sprzeda
cz swojego udziau reprezentujc 10,78% kapitau zakadowego spóki Antegra d.o.o., (viii) Vesna
Smiljani sprzedaa cz swojego udziau reprezentujc 9,45% kapitau zakadowego spóki Antegra
d.o.o. czna cena sprzeday wynosia maksymalnie 5.445.000 EUR (pi milionów czterysta
czterdzieci pi tysicy euro), z czego (i) kwota w wysokoci 4.095.000 EUR (cztery miliony
dziewidziesit pi tysicy euro) powinna zosta przekazana na rachunek zastrzeony. Druga rata
zostanie zapacona w przypadku, jeeli zysk spóki Antegra d.o.o. za rok 2007 przekroczy 885.000
EUR (osiemset osiemdziesit pi tysicy euro). Wysoko drugiej raty uzaleniona zostaa od kwoty
zysku wypracowanego przez spók Antegra d.o.o. za rok obrotowy 2007. Umowa zacza
obowizywa strony z dniem sporzdzenia i zatwierdzenia przez sd w Belgradzie. Zgodnie z umow,
sprzedajcy uprawnieni s do otrzymania wypaty caej dywidendy spóki Antegra d.o.o. za rok 2007.
Spóka Asseco Poland S.A. zobowizaa si zapaci cen sprzeday oraz wykona inne
zobowizania wynikajce z umowy w miejsce Asseco SEE w przypadku, gdyby Asseco SEE nie
wykonaa tych wiadcze. Ze wzgldu na wykonanie przez Asseco SEE swoich zobowiza
wynikajcych z umowy, Asseco Poland S.A. nie bya zobowizana do wykonania adnych wiadcze
na podstawie umowy. Sprzedajcy zobowizali si do naprawienia szkody wyrzdzonej Asseco SEE
wskutek niewykonania lub nienaleytego wykonania obowizków wynikajcych z umowy, o ile warto
szkody w danym roku przekroczy 20.000 EUR (dwadziecia tysicy euro). Obowizek
odszkodowawczy sprzedajcych wygasa z upywem 3 lat od dnia podpisania umowy, tj. 21 maja
2011 r. Zgodnie z umow, w przypadku przyznania przez sd arbitraowy którejkolwiek ze stron
odszkodowania przekraczajcego 2.000.000 EUR (dwa miliony euro), kada ze stron bdzie
uprawniona do dania zwrotnej sprzeday udziaów. Umowa podlega prawu serbskiemu. Spory
mogce wynikn z jej wykonywania zostan rozstrzygnite zgodnie z prawem serbskim, polubownie,
w oparciu o regulamin arbitrau UNCITRAL.
Porozumienie wspólników spóki Antegra d.o.o. zawarte w dniu 21 maja 2008 r. pomidzy
Asseco SEE a Zvonko Oršoli , Petar Teodosin, Dorde Lavadinovic, Zoran Šušnjar, Dejan
Smiljani , Goran Vuckovic i Vesna Smiljani oraz Asseco Poland S.A.
W dniu 21 maja 2008 r. Asseco SEE zawara ze Zvonko Oršoli, Petar Teodosin, Dorde Lavadinovic,
Zoran Šušnjar, Dejan Smiljani, Goran Vuckovic i Vesna Smiljani oraz Asseco Poland S.A.
porozumienie wspólników okrelajce wzajemne prawa i obowizki stron jako wspólników spóki
Antegra d.o.o. oraz zasady powoywania i funkcjonowania organów korporacyjnych spóki Antegra
d.o.o. Strony ustaliy w porozumieniu, e Asseco SEE bdzie uprawniona do wykonywania praw
udziaowych w spóce Antegra d.o.o. od dnia zwolnienia pierwszej raty ceny sprzeday z rachunku
zastrzeonego, zgodnie z umow sprzeday udziaów zawartej przez strony w dniu 21 maja 2008 r.
Strony zobowizay si w porozumieniu do tego, e (i) Asseco SEE nie sprzeda ani nie rozporzdzi
udziaami w Antegra d.o.o. do dnia 1 stycznia 2010 r. bez zgody Zvonko Oršoli, Petar Teodosin,
Dorde Lavadinovic, Zoran Šušnjar, Dejan Smiljani, Goran Vuckovic i Vesna Smiljani, chyba e
rozporzdzenie nastpi na rzecz podmiotu zalenego od Asseco Adria S.A., a (ii) Zvonko Oršoli,
Petar Teodosin, Dorde Lavadinovic, Zoran Šušnjar, Dejan Smiljani, Goran Vuckovic i Vesna
Smiljani nie sprzedadz ani nie rozporzdz swoimi udziaami w spóce Antegra d.o.o. do dnia
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1 stycznia 2011 r. bez zgody Asseco SEE, chyba e rozporzdzenie nastpi na rzecz podmiotu od
nich zalenego, lub w drodze dziedziczenia, albo w zwizku z wykonaniem opcji put lub opcji call
przewidzianej w porozumieniu. Strony przewidziay w porozumieniu prawo pierwszestwa nabycia
udziaów przez spók Antegra d.o.o. oraz pozostaych wspólników, w razie zamiaru zbycia udziaów
przez któregokolwiek ze wspólników. Prawo pierwszestwa nie dotyczy przypadków zbycia na rzecz
podmiotu zalenego od wspólnika ani spadkobrania. Porozumienie przewiduj opcj put, tj. prawo
Zvonko Oršoli, Petar Teodosin, Dorde Lavadinovic, Zoran Šušnjar, Dejan Smiljani, Goran Vuckovic i
Vesna Smiljani do dania wykupienia przez Asseco SEE udziaów, które ci wspólnicy posiadaj w
spóce Antegra d.o.o. za cen sprzeday ustalon na podstawie porozumienia. Uprawnieni mog
wykona opcj put po 1 stycznia 2011 r., a przed t dat tylko w przypadkach okrelonych w
porozumieniu, w szczególnoci w przypadku przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji spóki
Asseco SEE i dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A. Asseco
SEE przysuguje opcja call, tj prawo do nabycia od pozostaych wspólników, wszystkich posiadanych
przez nich udziaów w kapitale zakadowym spóki Antegra d.o.o. na warunkach okrelonych w
porozumieniu. Asseco SEE moe wykona opcj call po 1 kwietnia 2009 r. Porozumienie przewiduje:
(i) prawo przyczenia (tag along right) dla wszystkich wspólników w przypadku sprzeday przez
jednego z nich udziaów na rzecz osoby trzeciej, oraz (ii) prawo przycignicia (drag along right)
pozostaych wspólników przez Asseco SEE w przypadku sprzeday akcji w spóce Antegra d.o.o. na
rzecz podmiotu niepowizanego z Asseco SEE po 1 stycznia 2010 r. Zvonko Oršoli, Petar Teodosin,
Dorde Lavadinovic, Zoran Šušnjar, Dejan Smiljani, Goran Vuckovic i Vesna Smiljani podpisali
zobowizanie do powstrzymywania si od dziaalnoci konkurencyjnej w stosunku do spóki Antegra
d.o.o. Asseco SEE zobowizaa si do dooenia wszelkich stara w celu przeprowadzenia pierwszej
oferty publicznej akcji spóki Asseco SEE. W przypadku przeprowadzenia takiej oferty, Asseco SEE
zobowizaa si zaproponowa Zvonko Oršoli, Petar Teodosin, Dorde Lavadinovic, Zoran Šušnjar,
Dejan Smiljani, Goran Vuckovic i Vesna Smiljani objcie akcji w Asseco SEE w zamian za udziay w
spóce Antegra d.o.o. Wspólnicy zobowizali si, e w okresie 3 lat od przeprowadzenia pierwszej
oferty publicznej akcji Asseco SEE nie sprzedadz akcji w Asseco SEE, przy czym uzgodniy, e
strony bd uprawnione do sprzedania do 30 % akcji w ramach oferty publicznej. Strony ustaliy, e
spóka Antegra d.o.o. bdzie co roku wypaca wspólnikom w formie dywidendy 35 % zysku. Wypata
w wikszym zakresie wymaga zgody Asseco SEE. Strony ustaliy ponadto, e w terminie do dnia
30 czerwca 2010 r. wcznie, Zvonko Oršoli, Petar Teodosin, Dorde Lavadinovic, Zoran Šušnjar,
Dejan Smiljani, Goran Vuckovic i Vesna Smiljani bd uprawnieni do dania, eby Antegra d.o.o. i
wszyscy jej wspólnicy podjli si zatwierdzenia w terminie 30 dni podziau spóki Antegra d.o.o.
poprzez wydzielenie nieruchomoci oraz praw z umowy poyczki zacignitej w celu sfinansowania
zakupu teje nieruchomoci, okrelonych w porozumieniu, do nowoutworzonej spóki w 100% zalenej
od Antegra d.o.o. W terminie 30 dni od dokonania podziau, spóka Antegra d.o.o. zobowizana
bdzie sprzeda na rzecz Zvonko Oršoli, Petar Teodosin, Dorde Lavadinovic, Zoran Šušnjar, Dejan
Smiljani, Goran Vuckovic i Vesna Smiljani udziay w tak utworzonej spóce proporcjonalnie do
udziau tych podmiotów w Antegra d.o.o. Porozumienie zostao zawarte na czas nieokrelony i
przestaje obowizywa kad ze stron z chwil utraty przez kad z nich statusu wspólnika spóki
Antegra d.o.o. Zgodnie z postanowieniami Umowy Akcjonariuszy zawartej dnia 28 sierpnia 2008 r.
pomidzy Spók, Asseco Poland S.A. i Wspólnikami Mniejszociowymi Spóek Zalenych, opisywana
umowa w caoci wyganie z chwil podpisania Umowy Objcia Akcji. Umowa pozostanie jednak w
mocy i bdzie stosowana do wszystkich zdarze oraz wszystkich roszcze, które zajd lub powstan
przed t dat. Umowa poddana zostaa prawu serbskiemu. Wszelkie spory wynikajce z porozumienia
zostan poddane arbitraowi zgodnie z regulaminem UNCITRAL.
Umowa sprzeday udziaów w spóce Pexim Cardinfo d.o.o. zawarta w dniu 6 maja 2008 r.
pomidzy Asseco SEE a Dusan Dzelebdzic, SRMI Invest d.o.o., Miljan Mališ, MINI INVEST
d.o.o., Mihail Petreski, I4-INVENTION d.o.o. oraz Asseco Poland S.A.
W dniu 6 maja 2008 r. Asseco SEE jako kupujcy zawara z Dusan Dzelebdzic, SRMI Invest d.o.o.,
Miljan Mališ, MINI INVEST d.o.o., Mihail Petreski, I4-INVENTION d.o.o. jako sprzedajcymi oraz z
Asseco Poland S.A. jako gwarantem, umow sprzeday udziaów reprezentujcych cznie 60%
kapitau zakadowego spóki Pexim Cardinfo d.o.o. Na podstawie zawartej umowy, Asseco SEE kupia,
a (i) Dusan Dzelebdzic sprzeda cz udziau reprezentujc 7,44% kapitau zakadowego spóki
Pexim Cardinfo d.o.o., (ii) SRMI Invest d.o.o. sprzedaa cz udziau reprezentujc 11,16% kapitau
zakadowego spóki Pexim Cardinfo d.o.o., (iii) Miljan Mališ sprzeda cz udziau reprezentujc
7,44% kapitau zakadowego spóki Pexim Cardinfo d.o.o., (iv) MINI INVEST d.o.o. sprzedaa cz
udziau reprezentujc 11,16% kapitau zakadowego spóki Pexim Cardinfo d.o.o., (v) Mihail Petreski
sprzeda cz udziau reprezentujc 11,40% kapitau zakadowego spóki Pexim Cardinfo d.o.o., a
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(vi) I4-INVENTION d.o.o. sprzedaa cz udziau reprezentujc 11,40% kapitau zakadowego spóki
Pexim Cardinfo d.o.o. czna cena sprzeday wyniosa 8.964.000 EUR (osiem milionów dziewiset
szedziesit cztery tysice euro) i powinna zosta przekazana na rachunek zastrzeony. Ponadto, w
przypadku, jeeli zysk spóki Pexim Cardinfo d.o.o. za rok 2007 przekroczy 1.700.000 EUR (jeden
milion siedemset tysicy euro), Asseco SEE zobowizana bya zapaci dodatkow kwot tytuem
drugiej raty ceny sprzeday, w wysokoci i na warunkach okrelonych w umowie. Druga rata ceny
sprzeday powinna bya zosta przekazana na rachunek zastrzeony. Umowa zacza obowizywa
strony z dniem podpisania i zatwierdzenia przez sd w Belgradzie umowy przeniesienia
sprzedawanych udziaów, zmienionej umowy spóki Pexim Cardinfo d.o.o, porozumienia wspólników
oraz zwolnienia rodków z rachunku zastrzeonego. Zgodnie z umow, sprzedajcy uprawnieni s do
otrzymania caej dywidendy spóki Pexim Cardinfo d.o.o. za rok 2007. Spóka Asseco Poland S.A.
zobowizaa si zapaci cen sprzeday oraz speni inne wiadczenie wynikajce z umowy w
miejsce Asseco SEE w przypadku, gdyby Asseco SEE nie wykonaa swoich zobowiza. Ze wzgldu
na wykonanie przez Asseco SEE zobowiza wynikajcych z umowy, Asseco Poland S.A. nie
speniaa adnych wiadcze na podstawie umowy. Niepodjcie dziaa zmierzajcych do zamiany
udziaów lub naruszenie innych zapewnie zoonych przez Asseco SEE w umowie upowania
sprzedajcych do wczeniejszego wykonania opcji put na zasadach okrelonych w porozumieniu
wspólników z dnia 6 maja 2008 r. Sprzedajcy zobowizali si do naprawienia szkody wyrzdzonej
Asseco Adria S.A. wskutek niewykonania lub nienaleytego wykonania obowizków wynikajcych z
umowy, o ile warto szkody w danym roku przekroczy 20.000 EUR (dwadziecia tysicy euro).
Obowizek odszkodowawczy sprzedajcych wygasa z upywem 3 lat od dnia podpisania umowy, tj.
6 maja 2011 r. Zgodnie z umow, w przypadku przyznania Asseco SEE, do 6 maja 2011 r. przez sd
arbitraowy odszkodowania przekraczajcego cznie od wszystkich sprzedajcych 3.000.000 EUR
(trzy miliony euro), sprzedajcy bd uprawnieni do dania zwrotnej sprzeday udziaów. Umowa
zostaa poddania prawu serbskiemu. Spory wynikajce z wykonywania umowy lub w zwizku z jej
wykonywaniem zostan rozstrzygnite przez sd arbitraowy, zgodnie z regulaminem arbitrau
UNCITRAL.
Porozumienie wspólników spóki Pexim Cardinfo d.o.o. zawarte w dniu 6 maja 2008 r. pomidzy
Asseco SEE a Dusan Dzelebdzic, SRMI Invest d.o.o., Miljan Mališ, MINI INVEST d.o.o., Mihail
Petreski, I4-INVENTION d.o.o. oraz Asseco Poland S.A. i Miodrag Mircetic
W dniu 6 maja 2008 r. Asseco SEE zawara z Dusan Dzelebdzic, SRMI Invest d.o.o., Miljan Mališ,
MINI INVEST d.o.o., Mihail Petreski, I4-INVENTION d.o.o. oraz Asseco Poland S.A. i Miodrag Mircetic
porozumienie wspólników okrelajce wzajemne prawa i obowizki stron jako wspólników spóki
Pexim Cardinfo d.o.o. oraz zasady powoywania i funkcjonowania organów korporacyjnych spóki
Pexim Cardinfo d.o.o. Strony ustaliy w porozumieniu, e Asseco SEE bdzie uprawniona do
wykonywania praw udziaowych w spóce Pexim Cardinfo d.o.o. od chwili zwolnienia pierwszej raty
ceny sprzeday z rachunku zastrzeonego zgodnie z umow sprzeday udziaów zawart przez
strony w dniu 6 maja 2008 r. Strony zobowizay si w porozumieniu do tego, e (i) Asseco SEE nie
sprzeda ani nie rozporzdzi udziaami w Pexim Cardinfo d.o.o. do dnia 1 stycznia 2010 r. bez zgody
Dusan Dzelebdzic, SRMI Invest d.o.o., Miljan Mališ, MINI INVEST d.o.o., Mihail Petreski, I4INVENTION d.o.o., chyba e rozporzdzenie nastpi na rzecz podmiotu zalenego od Asseco SEE, a
(ii) Dusan Dzelebdzic, SRMI Invest d.o.o., Miljan Mališ, MINI INVEST d.o.o., Mihail Petreski, I4INVENTION d.o.o. nie sprzedadz ani nie rozporzdz swoimi udziaami w spóce Pexim Cardinfo
d.o.o. do dnia 1 stycznia 2011 r. bez zgody Asseco SEE, chyba e rozporzdzenie nastpi na rzecz
podmiotu od nich zalenego lub w drodze dziedziczenia albo w zwizku z wykonaniem opcji put lub
opcji call przewidzianej w porozumieniu. Strony przewidziay w porozumieniu prawo pierwszestwa
nabycia udziaów przez spók Pexim Cardinfo d.o.o. oraz pozostaych wspólników w razie zamiaru
zbycia udziaów przez któregokolwiek ze wspólników. Prawo pierwszestwa nie dotyczy przypadków
zbycia na rzecz podmiotu zalenego od wspólnika ani spadkobrania. Porozumienie przewiduje opcj
put, tj. prawo pozostaych wspólników do dania wykupienia przez Asseco SEE udziaów, które
posiadaj, spóce Pexim Cardinfo d.o.o. za cen sprzeday ustalon na podstawie odpowiednich
postanowie porozumienia. Dusan Dzelebdzic, SRMI Invest d.o.o., Miljan Mališ, MINI INVEST d.o.o.,
Mihail Petreski, I4-INVENTION d.o.o. mog wykona opcj put po 1 stycznia 2011 r., a przed t dat
tylko w przypadkach okrelonych w porozumieniu, w szczególnoci w przypadku przeprowadzenia
pierwszej publicznej oferty akcji spóki Asseco SEE i dopuszczenia akcji do obrotu na rynku
regulowanym GPW w Warszawie S.A. Asseco SEE przysuguje opcja call, tj prawo do kupienia od
pozostaych wspólników, wszystkich posiadanych przez nich udziaów w kapitale zakadowym spóki
Pexim Cardinfo d.o.o. na warunkach okrelonych w porozumieniu. Asseco SEE moe wykona opcj
call po 1 kwietnia 2009 r. Porozumienie przewiduje: (i) prawo przyczenia (tag along right) dla
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wszystkich wspólników w przypadku sprzeday przez jednego z nich udziaów w spóce Pexim
Cardinfo d.o.o. osobie trzeciej, oraz (ii) prawo przycignicia (drag along right) pozostaych
wspólników przez Asseco SEE w przypadku sprzeday udziaów w spóce Pexim Cardinfo d.o.o. na
rzecz podmiotu niepowizanego z Asseco SEE po 1 stycznia 2010 r. Dusan Dzelebdzic, SRMI Invest
d.o.o., Miljan Mališ, MINI INVEST d.o.o., Mihail Petreski, I4-INVENTION d.o.o zobowizali si do
niepodejmowania dziaalnoci konkurencyjnej w stosunku do spóki Pexim Cardifo d.o.o. w okresie 2
lat od ustania ich stosunku pracy lub utraty statusu wspólnika spóki Pexim Cardinfo d.o.o. Ponadto
Dusan Dzelebdzic, SRMI Invest d.o.o., Miljan Mališ, MINI INVEST d.o.o., Mihail Petreski, I4INVENTION d.o.o zobowizali si sprzeda wszystkie posiadane przez siebie udziay w spóce
Cardinfo BDS d.o.o. na rzecz Asseco Adria S.A. na jej danie, na warunkach okrelonych w
porozumieniu. Asseco SEE zobowizaa si do dooenia wszelkich stara w celu przeprowadzenia
pierwszej oferty publicznej akcji spóki Asseco SEE. W przypadku przeprowadzenia takiej oferty,
Asseco SEE zobowizaa si zaproponowa Dusan Dzelebdzic, SRMI Invest d.o.o., Miljan Mališ, MINI
INVEST d.o.o., Mihail Petreski, I4-INVENTION d.o.o objcie akcji w Asseco SEE w zamian za udziay
w spóce Pexim Cardinfo d.o.o. Wspólnicy zobowizali si, e w okresie 3 lat od przeprowadzenia
pierwszej oferty publicznej akcji Asseco SEE nie sprzedadz akcji w Asseco SEE, przy czym
uzgodnili, e strony bd uprawnione do sprzedania do 30 % akcji w ramach oferty publicznej. Strony
ustaliy, e spóka Pexim Cardinfo d.o.o. bdzie co roku wypaca wspólnikom w formie dywidendy
35% zysku. Wypata w wikszym zakresie wymaga zgody Asseco SEE. Na podstawie porozumienia,
(i) Dusan Dzelebdzic zobowiza si nie sprzedawa udziaów w SRMI INVEST d.o.o. ani nie
wprowadza innych wspólników, podwysza kapitau zakadowego i oferowa nowe udziay osobom
trzecim do dnia 1 stycznia 2011 r. bez zgody Asseco SEE i Miljan Mališ oraz przyzna Asseco SEE i
Miljan Mališ prawo pierwokupu udziaów w SRMI INVEST d.o.o., a (ii) Miljan Mališ zobowiza si nie
sprzedawa udziaów w MINI INVEST d.o.o. ani nie wprowadza innych wspólników, podwysza
kapitau zakadowego i oferowa nowe udziay osobom trzecim do dnia 1 stycznia 2011 r. bez zgody
Asseco SEE i Dusan Dzelebdzic, oraz przyzna Asseco SEE i Dusan Dzelebdzic prawo pierwokupu
udziaów w SRMI INVEST d.o.o., (iii) Miodrag Mircetic zobowiza si nie sprzedawa udziaów w I4INVENTION d.o.o. ani nie wprowadza innych wspólników, podwysza kapitau zakadowego i
oferowa nowe udziay osobom trzecim do dnia 1 stycznia 2011 r. bez zgody Asseco SEE i Mihail
Petreski oraz przyzna Asseco SEE i Mihail Petreski prawo pierwokupu udziaów w I4-INVENTION
d.o.o. Zgodnie z postanowieniami Umowy Akcjonariuszy zawartej dnia 28 sierpnia 2008 r. pomidzy
Spók, Asseco Poland S.A. i Wspólnikami Mniejszociowymi Spóek Zalenych, opisywana umowa w
caoci wyganie z chwil podpisania Umowy Objcia Akcji. Umowa pozostanie jednak w mocy i
bdzie stosowana do wszystkich zdarze oraz wszystkich roszcze, które zajd lub powstan przed t
dat. Porozumienie poddane zostao prawu serbskiemu. Wszelkie spory wynikajce z porozumienia
zostan rozstrzygnite przez sd arbitraowy zgodnie z regulaminem arbitrau UNCITRAL.
Umowy dotyczce Swapu
Zgodnie z uchwa Nr 4 z dnia 28 sierpnia 2008 r. Walne Zgromadzenie Spóki podjo decyzj o
podwyszeniu kapitau zakadowego w drodze emisji 14.283.385 akcji zwykych w zamian za wkad
niepieniny w postaci akcji/udziaów posiadanych w Spókach Zalenych przez Wspólników
Mniejszociowych Spóek Zalenych. W ramach planowanego podwyszenia kapitau zakadowego
Spóki, Asseco SEE i Wspólnicy Mniejszociowi Spóek Zalenych podpisali pakiet porozumie,
majcych na celu dokonanie zamiany (swapu) akcji, tzn. wykonania umów inwestycyjnych
okrelajcych warunki transakcji, w ramach których Wspólnicy Mniejszociowi Spóek Zalenych
nabd akcje Spóki w zamian za posiadane przez nich akcje/udziay Spóek Zalenych („Umowy
Inwestycyjne”), oraz umów akcjonariuszy okrelajcych zasady wspópracy akcjonariuszy Spóki
(„Umowy Akcjonariuszy”), wraz z porozumieniami dodatkowymi (side letters) okrelajcymi
szczegóowo prawa i obowizki kadego ze Wspólników Mniejszociowych Spóek Zalenych
(„Porozumienia Dodatkowe”).
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Umowy Inwestycyjne
W dniu 28 sierpnia 2008 r., ASEE zawara nastpujce Umowy Inwestycyjne:
%
zamienianych
akcji

Warto
zamienianych
akcji

17,60%

7.790.680 z

779.068 akcji Serii I

12,80 %

5.665.950 z

566.595 akcji Serii I

9,60%

4.249.460 z

424.946 akcji Serii I

18%

8.853.050 z

885.305 akcji Serii F

12%

5.902.040 z

590.204 akcji Serii F

Biber d.o.o.

6,84%

2.180.700 z

218.070 Akcji Serii E

Isokissa d.o.o.

4,05%

1.291.200 z

129.120 Akcji Serii E

Wspólnik
Mniejszociowy

Spóka Zalena

Dražen Pehar
Emir Memi

Logos d.o.o.

Boris Nanut
Renato Rubeša
Marinko ulina

Krilab d.o.o.

Arbor Informatika
d.o.o.

Liczba akcji
obejmowanych

2,82%

899.060 z

89.906 Akcji Serii E

3%

956.450 z

95.645 Akcji Serii E

Goran Vukovi

4,62%

1.472.930 z

147.293 Akcji Serii E

Aragorn d.o.o.

8,67%

2.764.130 z

276.413 Akcji Serii E

Grigore-Remus
Dorobantu

8%

2.832.080 z

283.208 Akcji Serii H

5%

1.770.050 z

177.005 Akcji Serii H

2%

708.020 z

70.802 Akcji Serii H

8,80%

5.045.160 z

504.516 Akcji Serii J

8,80%

5.045.160 z

504.516 Akcji Serii J

Alexandru Visan

8,80%

5.045.160 z

504.516 Akcji Serii J

SRMI
d.o.o.

INVEST

12,40%

8.395.970 z

839.597 Akcji Serii G

MINI
d.o.o.

INVEST

12,40%

8.395.970 z

839.597 Akcji Serii G

7,60%

5.145.920 z

514.592 Akcji Serii G

I4-INVENTION
d.o.o.

7,60%

5.125.920 z

512.592 Akcji Serii G

Liatris d.o.o.

29%

33.280.910 z

3.328.091 Akcji Serii
K

11%

12.623.790 z

1.262.379 Akcji Serii
K

Hardbit d.o.o.

Catalin-Radu
Georgian

Antegra d.o.o.

FIBa Software S.r.l.

AdrianaGratziela
Bailescu
Dragos
Stan

Serban

Ion C. Coltan

Liatris d.o.o.

I4-INVENTION
d.o.o.

Net Consulting S.r.l.

Pexim Cardinfo
d.o.o.

Pexim d.o.o.

Zgodnie z brzmieniem Umów Inwestycyjnych, kady Wspólnik Mniejszociowy Spóki Zalenej
zobowiza si obj akcje ASEE w zamian za wkad niepieninych w formie posiadanych przez
siebie udziaów odpowiedniej Spóki Zalenej. Obowizki stron uwarunkowane s: (i) podjciem przez
Walne Zgromadzenie ASEE uchway o podwyszeniu kapitau zakadowego w drodze emisji
14.283.385 akcji zwykych, oraz (ii) dokonaniem przydziau akcji w ramach pierwszej oferty publicznej
przez Zarzd ASEE. Strony uzgodniy, e akcje/udziay Spóek Zalenych zostan wniesione do ASEE
na poczet podwyszonego kapitau zakadowego w drodze zawarcia przez strony umowy objcia akcji,
która ma zosta zawarta w terminie 10 (dziesiciu) dni od dokonania przydziau akcji w ramach
pierwszej oferty publicznej przez Zarzd ASEE („Umowa Objcia Akcji”). ASEE nabdzie wasnoci
akcji/udziaów poszczególnych Spóek zalenych z dniem podpisania odpowiedniej Umowy Objcia
Akcji. Umowy Inwestycyjne podlegaj prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikajce z Umów
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Inwestycyjnych lub zwizane z nimi bd ostatecznie rozstrzygane przez dora ny sd arbitraowy
zgodnie z zasadami UNCITRAL.
Umowa Akcjonariuszy
Umowa Akcjonariuszy zawarta dnia 28 sierpnia 2008 r. pomidzy Spók, Asseco Poland S.A.
oraz Wspólnikami Mniejszociowymi Spóek Zalenych
Dnia 28 sierpnia 2008 r. Spóka, Asseco Poland S.A. oraz Wspólnicy Mniejszociowi Spóek
Zalenych zawarli Umow Akcjonariuszy, na mocy której strony okreliy swe wzajemne prawa i
obowizki jako akcjonariuszy Spóki. Ponadto Strony zobowizay si, e: (i) Asseco Poland S.A. oraz
Wspólnicy Mniejszociowi Spóek Zalenych nie zbd w adnym trybie jakichkolwiek z posiadanych
przez siebie akcji ASEE w okresie 180 dni od daty przydziau przez Zarzd ASEE akcji w ramach
pierwszej oferty publicznej („Zako czenie IPO”); (ii) po upywie 180-dniowego Okresu Lock-Up i do 1
stycznia 2011 r., Wspólnicy Mniejszociowi Spóek Zalenych bd upowanieni, w uzgodnieniu z
Asseco Poland S.A., do zbycia do 30%, odpowiednio, akcji ASEE serii E, F, G, H, I, J oraz K, przy
czym Wspólnicy Mniejszociowi Spóek Zalenych Net Consulting bd upowanieni do zbycia nie
wicej ni 30,68% swych akcji ASEE, w uzgodnieniu z Asseco Poland S.A., a Wspólnicy
Mniejszociowi Spóek Zalenych FIBa Software nie bd mieli prawa zby adnej z posiadanych
przez siebie akcji Spóki do dnia 1 stycznia 2011 r. Jakiekolwiek zbycie akcji powyej okrelonego
progu wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ze strony Asseco Poland S.A.. Ograniczenie to
pozostaje w mocy tak dugo, jak Asseco Poland S.A. pozostawa bdzie podmiotem dominujcym w
Spóce w rozumieniu KSH; (iii) po 1 stycznia 2011 r., do przenoszenia akcji przez Wspólników
Mniejszociowych Spóek Zalenych nie bd miay zastosowania jakiekolwiek ograniczenia. Umowa
Akcjonariuszy stanowi równie, e jeeli pomidzy upywem 180-dniowego Okresu Lock-Up a dniem 1
stycznia 2011 r. Rada Nadzorcza Spóki nie bdzie w stanie przyj rocznego planu finansowego ani
wieloletniego planu biznesowego kwalifikowan wikszoci gosów, okrelon w Statucie, wówczas
Wspólnicy Mniejszociowi Spóek Zalenych bd mogli zby wszelkie posiadane przez siebie akcje
ASEE. Powysze ograniczenia zbywania akcji spóki obowizuj Wspólników Mniejszociowych
Spóek Zalenych do momentu gdy Asseco Poland S.A. zbdzie ponad 30% akcji bdcych w jej
posiadaniu w momencie Zakoczenia IPO. Jeeli Asseco Poland S.A. zbdzie ponad 30%
posiadanych przez siebie w dniu Zamknicia IPO akcji, wówczas kady ze Wspólników
Mniejszociowych Spóek Zalenych moe zby cz posiadanych odpowiednio akcji proporcjonalnie
do zmniejszenia udziau Asseco Poland S.A. Wszelkie dywidendy ogoszone przez Spóki Zalene za
2007 r. oraz za cz 2008 r. nalene Wspólnikom Mniejszociowym Spóek Zalenych, którzy w 2008
r. byli zaangaowani kapitaowo we waciw Spók Zalen, bd wypacone Wspólnikom
Mniejszociowym Spóek Zalenych na zasadach okrelonych w odpowiednich Porozumieniach
Dodatkowych. Umowa Akcjonariuszy stanowi, e Spóka zobowizana bdzie zapaci swym
akcjonariuszom przynajmniej 30% zysku netto; wszelkie zmiany takiej polityki w zakresie dywidendy
przed dniem 1 stycznia 2011 r. wymagaj zatwierdzenia przez Wspólników Mniejszociowych Spóek
Zalenych. Umowa Akcjonariuszy zawiera równie pewne ograniczenia dotyczce zakazu konkurencji
narzucone Wspólnikom Mniejszociowym, jak równie ograniczenie dotyczce nabywania akcji spóek
publicznych zajmujcych si dziaalnoci konkurencyjn, w tym wszelkimi usugami lub dziaalnoci
zwizan z informatyk, oraz spóek konkurujcych ze Spók lub Spókami Zalenymi od Spóki.
Jeeli Umowa Akcjonariuszy nie stanowi inaczej, Umowa Akcjonariuszy pozostaje w mocy do dnia, w
którym Asseco Poland S.A. lub Wspólnicy Mniejszociowi Spóek Zalenych zaprzestan posiadania
jakichkolwiek akcji Spóki. Umowa Akcjonariuszy podlega prawu polskiemu, z wyjtkiem pewnych
postanowie dotyczcych wanoci poprzednich umów, podlegajcych prawu okrelonemu w danej
umowie.
Porozumienia Dodatkowe
W ramach Swapu, Spóka zawara ze Wspólnikami Mniejszociowymi Spóek Zalenych Porozumienia
Dodatkowe okrelajce szczegóowo prawa i obowizki kadego ze Wspólników Mniejszociowych
Spóek Zalenych, w tym w szczególnoci uprawnienia do otrzymania od Spóki Zalenej kwoty
odpowiadajcej czci zysku wypracowanego przez dan Spók Zalen w roku obrotowym 2008.
Szczegóowe zasady wypaty ww. kwot zostay opisane poniej. Intencj Zarzdu Spóki jest
dokonanie wypat na rzecz Wspólników Mniejszociowych Spóek Zalenych na zasadach
okrelonych w Porozumieniach Dodatkowych.
Porozumienia Dodatkowe FIBa Software zawarte w dniu 28 sierpnia 2008 r. pomidzy Spók,
Asseco Poland S.A. oraz Wspólnikami Mniejszociowymi Spóek Zalenych FIBa Software S.R.l
(Grigore-Remus Dorobantu, Catalin-Radu Georgian, i Adriana-Gratziela Bailescu) oraz
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Wspólnikami Mniejszociowymi Spóek Zalenych Net Consulting S.R.l (Dragos Serban Stan,
Ion C. Coltan oraz Alexandru Visan)
Na mocy Porozumie Dodatkowych zawartych midzy Spók, Asseco Poland S.A. oraz Wspólnikami
Mniejszociowymi Spóek Zalenych FIBa Software i Wspólnikami Mniejszociowymi Spóek
Zalenych Net Consulting, FIBa Software oraz Net Consulting wypac dywidend odpowiednio swoim
Wspólnikom Mniejszociowym Spóki Zalenej oraz Spóce na podstawie odpowiedniej uchway
zgromadze wspólników FIBa Software oraz Net Consulting. Wszelkie dywidendy nalene z tytuu
posiadania udziaów w FIBa Software oraz Net Consulting ulegaj kumulacji jako zobowizania
patnicze Spóki. Zgodnie z Porozumieniami Dodatkowymi, kwot równ 30% zysku netto wg MSSF za
okres od 1 stycznia 2008 r. do momentu przydziau akcji w ramach pierwszej oferty publicznej przez
Zarzd ASEE (zaokrglon do wartoci na ostatni dzie poprzedzajcego go miesica) naley
wypaci w terminie dwóch tygodni od dnia zatwierdzenia sprawozda finansowych za dany rok spóek
FIBa Software i Net Consulting odpowiednio, zarówno Wspólnikom Mniejszociowym Spóek
Zalenych FIBa Software i Wspólnikom Mniejszociowym Spóek Zalenych Net Consulting, jak i
Spóce, proporcjonalnie do ich udziaów w FIBa Software i Net Consulting w dniu zawarcia umów
objcia akcji w ASEE przez Wspólników Mniejszociowych Spóek Zalenych FIBa Software i
Wspólników Mniejszociowych Spóek Zalenych Net Consulting w ramach Swapu. Ponadto,
Porozumienia Dodatkowe zobowizuj Wspólników Mniejszociowych Spóek Zalenych FIBa
Software do powstrzymania si od dziaalnoci konkurencyjnej przez okres okrelony w porozumieniu,
o ile nie uzyskaj na to uprzedniej pisemnej zgody Spóki.
Porozumienie Dodatkowe Arbor Informatika d.o.o., zawarte w dniu 28 sierpnia 2008 r. pomidzy
Spók, Asseco Poland S.A. oraz Wspólnikami Mniejszociowymi Spóek Zalenych Arbor
Informatika d.o.o. (Renato Rubeša i Marinko ulina)
Na mocy Porozumienia Dodatkowego zawartego midzy Spók, Asseco Poland S.A. oraz
Wspólnikami Mniejszociowymi Spóki Zalenej Arbor Informatika, strony uzgodniy, e zyski spóki
Arbor Informatika za okres do 31 grudnia 2007 r. uwaa si za nalece do Wspólników
Mniejszociowych Spóek Zalenych Arbor Informatika. Zysk netto ustalony zgodnie z MSSF za okres
od 1 stycznia 2008 r. do momentu przydziau przez Zarzd ASEE akcji w ramach pierwszej oferty
publicznej (zaokrglony wedug stanu na ostatni dzie poprzedniego miesica) uwaany jest za
przysugujcy zarówno Wspólnikom Mniejszociowym Spóek Zalenych Arbor Informatika, jak i
Spóce, proporcjonalnie do ich udziaów w spóce Arbor do dnia zawarcia umów objcia akcji w ASEE
przez Wspólników Mniejszociowych Spóek Zalenych Arbor Informatika w ramach Swapu, i winien
by wypacony w terminie dwóch tygodni od dnia zatwierdzenia sprawozda finansowych za dany rok
spóki Arbor Informatika. Wspólnicy Mniejszociowi Spóek Zalenych Arbor Informatika otrzymaj
uzgodnione wypaty dywidendy (zyski Arbor Informatika) zrealizowane do 31 grudnia 2007 r. Ponadto,
w Porozumieniu Dodatkowym strony potwierdzaj, e Renato Rubeša posiada 33% udziaów w spóce
informatycznej dziaajcej pod firm A-KONZALTING d.o.o. Renato Rubeša zobowizuje si dooy
wszelkich stara i uy swych wpywów w A-KONZALTING d.o.o., aby spowodowa, e AKONZALTING nie bdzie konkurowa z dziaaniami Arbor Informatika w adnej dziedzinie. Strony
uzgadniaj, e kady ze Wspólników Mniejszociowych Spóek Zalenych Arbor Informatika powici
swój cay czas i uwag spóce Arbor Informatika. Wspólnicy Mniejszociowi Spóek Zalenych Arbor
Informatika zobowizuj si pozosta w spóce Arbor Informatika jako czonkowie zarzdu lub
czonkowie kierownictwa doradzajcy zarzdowi przynajmniej do 1 stycznia 2012 r. Ponadto
Wspólnicy Mniejszociowi Spóek Zalenych Arbor Informatika zobowi si nie prowadzi
jakiejkolwiek dziaalnoci pod firm Arbor, Arbor Informatika ani pod dowoln inn firm, któr mona
pomyli z powyszymi firmami. Porozumienie Dodatkowe okrela równie termin patnoci drugiej raty
ceny sprzeday udziaów w Arbor Informatika przez ASEE na podstawie umowy sprzeday udziaów w
spóce Arbor Informatika d.o.o. zawartej dnia 20 grudnia 2007 r. pomidzy Asseco Adria S.A. (obecnie
Asseco SEE) a Renato Rubeša i Marinko ulina. Spóka porczy patno drugiej raty wekslem
dorczonym Wspólnikom Mniejszociowym Spóek Zalenych Arbor Informatika.
Porozumienie Dodatkowe Logos zawarte w dniu 28 sierpnia 2008 r. pomidzy Spók, Asseco
Poland S.A. a Wspólnikami Mniejszociowymi Spóek Zalenych Logos (Dražen Pehar, Emir
Memi , Boris Nanut)
Zgodnie z Porozumieniem Dodatkowym zawartym midzy Spók, Asseco Poland S.A. oraz
Wspólnikami Mniejszociowymi Spóek Zalenych Logos, zysk netto Logos do dnia 31 grudnia 2007 r.
i za I kwarta 2008 r., uwaany jest za naleny w caoci Wspólnikom Mniejszociowym Spóek
Zalenych Logos. Porozumienie Dodatkowe stanowi, e zysk netto zgodnie z MSSF za okres
rozpoczynajcy si 1 kwietnia 2008 r. do momentu przydziau akcji w ramach pierwszej oferty
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publicznej przez Zarzd ASEE (zaokrglonych wedug stanu na ostatni dzie poprzedzajcego
miesica) uwaany jest za naleny i winien zosta wypacony w caoci w terminie 2 (dwóch) tygodni
od daty zatwierdzenia sprawozda finansowych Logos za dany rok, zarówno Wspólnikom
Mniejszociowym Spóek Zalenych Logos, jak i Spóce, proporcjonalnie do posiadanych udziaów w
Logos do dnia zawarcia umów objcia akcji w ASEE przez Wspólników Mniejszociowych Spóek
Zalenych Logos w ramach Swapu. Wspólnicy Mniejszociowi Spóek Zalenych Logos otrzymaj
uzgodnione wypaty dywidendy (zyski Logos) zrealizowane przed 31 grudnia 2007 r. Strony
uzgadniaj, e kady ze Wspólników Mniejszociowych Spóek Zalenych Logos powici spóce
Logos cay swój czas i energi. Wspólnicy Mniejszociowi Spóek Zalenych Logos zobowizuj si
pozosta w spóce Logos jako czonkowie zarzdu lub czonkowie zarzdu lub zwykli pracownicy
przynajmniej do 1 stycznia 2012 r. oraz zawrze odrbne kontrakty menederskie z Logos okrelajce
przyczyny i kary za ewentualne odejcie na warunkach okrelonych w przedmiotowym porozumieniu
dodatkowym. Wspólnicy Mniejszociowi Spóek Zalenych Logos zobowi si nie prowadzi
jakiejkolwiek dziaalnoci pod firm Logos ani pod dowoln inn firm, któr mona pomyli z firm
Logos.
Porozumienie Dodatkowe Pexim zawarte w dniu 28 sierpnia 2008 r. pomidzy Spók, Asseco
Poland S.A. i Wspólnikami Mniejszociowymi Spóek Zalenych Pexim (Liatris d.o.o oraz I4Invention d.o.o)
Zgodnie z Porozumieniem Dodatkowym, Wspólnikom Mniejszociowym Spóki Zalenej Pexim (ale
nie Spóce) przysuguje prawo do jednostronnego otrzymania wypaty z zysku od spóki Pexim do
wysokoci nadwyki wartoci aktywów netto wyliczonej na dzie zamknicia (zdefiniowany w
porozumieniu akcjonariuszy, które dnia 18 grudnia 2007 r. zawarli Asseco Adria S.A., Mihail Petreski,
I4-Invention d.o.o., Miodrag Mircetic oraz Asseco Poland S.A. – zgodnie z opisem w Dokumencie
Rejestracyjnym) nad kwot 2.400.000,00 EUR (dwa miliony czterysta tysicy). Owa wypata z zysku
stanowi bdzie cz dywidendy wypacanej Wspólnikom Mniejszociowym Spóki Zalenej Pexim
za rok obrotowy 2007 oraz za lata poprzednie, przy czym nie przekroczy ona kwoty 4.000.000,00 EUR
(cztery miliony) i bdzie mie pierwszestwo przed wszystkimi innymi wypatami z zysku za rok 2007.
Udzia w zysku zostanie wypacony Wspólnikom Mniejszociowym Spóki Zalenej Pexim
proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziaów w Pexim przed podpisaniem umowy sprzeday
udziaów w spóce Pexim d.o.o. zawartej dnia 18 grudnia 2007 r. pomidzy Asseco Adria S.A., Mihail
Petreski, I4-Invention d.o.o. i Asseco Poland S.A. Przedmiotowa dywidenda za rok finansowy 2007
zostanie wypacona przez Pexim nie pó niej ni 31 grudnia 2008 r. Porozumienie Dodatkowe okrela
równie pewne wyjtki od obowizku powstrzymania si od dziaalnoci konkurencyjnej,
przewidzianego w Umowie Akcjonariuszy.
Porozumienie Dodatkowe Antegra zawarte w dniu 28 sierpnia 2008 r. pomidzy Spók, Asseco
Poland S.A. i Wspólnikami Mniejszociowymi Spóki Zalenej Antegra (Goran Vuckovic,
Aragorn d.o.o., Biber d.o.o., Hardbit d.o.o., Isokissa d.o.o i Krilab d.o.o.)
Zgodnie z Porozumieniem Dodatkowym, Wspólnikom Mniejszociowym Spóki Zalenej Antegra (ale
nie Spóce) przysuguje prawo otrzymania, w formie dywidendy, caoci niepodzielonego zysku netto
spóki Antegra za rok finansowy 2007 i lata poprzednie, który to zysk zostanie wypacony Wspólnikom
Mniejszociowym Spóki Zalenej Antegra proporcjonalnie do posiadanych udziaów w Antegra przed
zamkniciem (zgodnie z jego definicj zawart w porozumieniu akcjonariuszy z dnia 21 maja 2008 r.).
Przedmiotowe dywidendy za rok obrotowy 2007 i lata poprzednie winny by wypacone nie pó niej ni
31 grudnia 2008 r. Porozumienie Dodatkowe stanowi równie, e nie pó niej ni do dnia 30 czerwca
2010 r. Wspólnicy Mniejszociowi Spóki Zalenej Antegra mog domaga si od spóki Antegra i
wszystkich jej wspólników zatwierdzenia wydzielenia ze spóki Antegra pewnych aktywów i
zobowiza wymienionych w przedmiotowym Porozumieniu Dodatkowym do odrbnego
nowoutworzonego podmiotu, której jedynym wacicielem bdzie Antegra, udziay której zostan
niezwocznie sprzedane przez Antegra Wspólnikom Mniejszociowym Spóek Zalenych Antegra.
Porozumienie Dodatkowe stanowi, e ogranicze dotyczcych dziaalnoci konkurencyjnej
Wspólników Mniejszociowych Spóek Zalenych Antegra nie stosuje si do niektórych czynnoci.
Porozumienie Dodatkowe okrela równie pewne wyjtki od zakazu konkurencji ustanowionego
Umow Akcjonariuszy.
Porozumienie Dodatkowe Pexim Cardinfo zawarte dnia 6 maja 2006 r. pomidzy Spók,
Asseco Poland S.A. i Wspólnikami Mniejszociowymi Spóki Zalenej Pexim Cardinfo (Srmi
Invest d.o.o., Mini Invest d.o.o., I4-Invention i Liatris d.o.o.)
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Zgodnie z Porozumieniem Dodatkowym, Wspólnicy Mniejszociowi Spóek Zalenych Pexim Cardinfo
(ale nie Spóka) bd uprawnieni do otrzymania, w formie dywidendy, caoci zysku netto Pexim
Cardinfo za rok obrotowy 2007, która zostanie wypacona Wspólnikom Mniejszociowym Spóki
Zalenej Pexim Cardinfo proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich udziaów w Pexim Cardinfo
przed podpisaniem umowy sprzeday udziaów z dnia 6 maja 2008 r. Dywidenda za rok obrotowy
2007 zostanie wypacona Wspólnikom Mniejszociowym Spóki Zalenej Pexim Cardinfo nie pó niej
ni dnia 31 grudnia 2008 r., pod warunkiem, e Pexim Cardinfo bdzie wykazywa aktywa wysze lub
równe jej biecym zobowizaniom. Patno dywidendy obejmie równie cz zysku netto za rok
obrotowy 2007 r. spóki Cardinfo Montenegro niepodzielony midzy Wspólników Mniejszociowych
Spóki Zalenej Pexim Cardinfo do momentu podpisania wspomnianej wyej umowy sprzeday akcji.
Ponadto Wspólnicy Mniejszociowi Spóek Zalenych Pexim Cardinfo (ale nie Spóka) bd
uprawnieni do udziau w zysku netto Pexim Cardinfo za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 kwietnia
2008 r., który zostanie wypacony Wspólnikom Mniejszociowym Spóek Zalenych Pexim Cardinfo w
postaci nadzwyczajnej dywidendy nie pó niej ni w dniu 30 czerwca 2009 r., proporcjonalnie do liczby
udziaów posiadanych przez danego Wspólnika Mniejszociowego Spóek Zalenych Pexim Cardinfo
przed podpisaniem umowy sprzeday udziaów. Jeeli Asseco Poland S.A. oraz Spóka nie podejm
dziaa okrelonych w porozumieniach dodatkowych lub narusz swe wynikajce z nich zobowizania
w jakikolwiek sposób, wówczas Wspólnicy Mniejszociowi Spóek Zalenych Pexim Cardinfo
poinformuj Asseco Poland S.A. oraz Spók o takim naruszeniu na pimie i wyznacz im termin
trzech miesicy na usunicie naruszenia. Jeeli naruszenie nie zostanie usunite w terminie trzech
miesicy, wówczas: (i) kady ze Wspólników Mniejszociowych Spóek Zalenych Pexim Cardinfo z
osobna zostanie zwolniony z ogranicze zbywania akcji okrelonych w Umowie Akcjonariuszy i bdzie
móg wedle wasnego uznania, bez adnych ogranicze, zby wszelkie posiadane przez siebie akcje
w Spóce; (ii) kady ze Wspólników Mniejszociowych Spóek Zalenych Pexim Cardinfo z osobna
bdzie zwolniony z wszelkich ogranicze dotyczcych dziaalnoci konkurencyjnej okrelonych w
Porozumieniu Dodatkowym, Umowie Akcjonariuszy z dnia 6 maja 2008 r. lub jakiejkolwiek innej
umowie pomidzy danym Wspólnikiem Mniejszociowym Spóki Zalenej Pexim Cardinfo a Spók
i/lub Asseco Poland S.A. Ponadto Porozumienie Dodatkowe stanowi, e czci ogranicze
dotyczcych dziaalnoci konkurencyjnej Wspólników Mniejszociowych Spóek Zalenych Pexim
Cardinfo nie stosuje si do niektórych czynnoci. Ponadto Porozumienie Dodatkowe stanowi, e po
upywie Okresu Zakazu Zbywania lecz nie pó niej ni do 1 stycznia 2011 r. spóka SRMI INVEST
d.o.o. moe zby do 50% posiadanych przez siebie akcji w ASEE objtych w ramach Swapu.
Pozostae postanowienia Umowy Akcjonariuszy dotyczce Zakazu Zbywania stosuje si odpowiednio.

Pexim d.o.o.
Umowa Ramowa o dugoterminowej wspópracy biznesowej midzy Nova Ljubljanska Banka
DD w Lublanie a Pexim d.o.o. w Belgradzie, zawarta 17 kwietnia 2007 r.
Dnia 17 kwietnia 2007 r. Nova Ljubljanska Banka DD w Lublanie oraz Pexim d.o.o. w Belgradzie
zawary Umow Ramow o dugoterminowej wspópracy biznesowej. Przedmiotem umowy jest
okrelenie kluczowych podstaw oraz podejcia, jakie bd miay zastosowanie w realizacji
dugofalowej wspópracy biznesowej. Strony postanowiy uregulowa prawa zwizane z przedmiotem
umowy na podstawie odrbnych umów, z zastosowaniem nastpujcych rozwiza: (a) Nova
Ljubljanska Banka DD w Lublanie zostanie wacicielem praw wasnoci intelektualnej do objtych
umow przedmiotów dostaw, pod warunkiem dokonania zapaty na rzecz Pexim za wykonanie
projektu przewidzianego umow. Nova Ljubljanska Banka DD, Ljubljana uzyska równie prawo
wasnoci caoci dokumentacji technicznej, kodów oprogramowania i sprztowych wraz w prawami
wasnoci intelektualnej na objte umow przedmioty dostaw; (b) Pexim zostanie wacicielem
wszystkich praw wasnoci intelektualnej, dotyczcych przedmiotu dostawy, natomiast Nova
Ljubljanska Banka DD w Lublanie uzyska nieprzenoszalne (z wyjtkiem Grupy NLB) wyczne prawo,
na czas nieokrelony, do korzystania z przedmiotu dostawy, pod warunkiem uiszczenia na rzecz
Pexim uzgodnionej opaty licencyjnej, przy czym wyczno takiego prawa bdzie obowizywa
przez czas okrelony. Nova Ljubljanska Banka DD w Lublanie uzyska równie prawo do korzystania z
caoci dokumentacji technicznej, kodów oprogramowania i sprztowych na objte umow przedmioty
dostaw; (c) Pexim zostanie wacicielem wszystkich praw wasnoci intelektualnej dotyczcych
przedmiotu dostawy natomiast Nova Ljubljanska Banka DD uzyska nieprzenoszalne (z wyjtkiem
Grupy NLB), niewyczne prawo, na czas nieokrelony, do korzystania z przedmiotu dostawy, pod
warunkiem uiszczenia na rzecz Pexim uzgodnionej opaty licencyjnej oraz prawo do uczestniczenia w
opacie licencyjnej w przypadku dalszego rozszerzenia licencji na przedmiot dostawy. Nova
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Ljubljanska Banka DD w Lublanie uzyska równie prawo do korzystania z caoci dokumentacji
technicznej, kodów oprogramowania i sprztowych na objte umow przedmioty dostaw; (d) Pexim
stanie si wacicielem wszystkich praw wasnoci intelektualnej dotyczcych przedmiotu dostawy
natomiast Nova Ljubljanska Banka DD w Lublanie uzyska nieprzenoszalne (z wyjtkiem Grupy NLB),
niewyczne prawo na czas nieokrelony do korzystania z przedmiotu dostawy, pod warunkiem
uiszczenia uzgodnionej opaty licencyjnej na rzecz Pexim; (e) Pexim zostanie wacicielem wszystkich
praw wasnoci intelektualnej dotyczcych przedmiotu dostawy, natomiast Nova Ljubljanska Banka
DD w Lublanie uzyska nieprzenoszalne (z wyjtkiem Grupy NLB), ograniczone wyczne prawa
wasnoci intelektualnej na czas okrelony na korzystanie z przedmiotu dostawy, pod warunkiem
uiszczenia na rzecz Pexim uzgodnionej opaty licencyjnej oraz prawo do uczestniczenia w opacie w
przypadku dalszego rozszerzenia licencji. Opata nalena od Pexim wyniesie: (a) przy pierwszym
przeniesieniu – 30% uzgodnionego kosztu tego przeniesienia; (b) przy drugim przeniesieniu – 20%
uzgodnionego kosztu tego przeniesienia; (c) przy trzecim przeniesieniu – 10% uzgodnionego kosztu
tego przeniesienia. W przypadku znalezienia przez Nova Ljubljanska Banka DD w Lublanie strony
trzeciej zainteresowanej nabyciem przedmiotu dostawy objtego umow, Pexim zapaci na rzecz
Nova Ljubljanska Banka DD w Lublanie okrelony w odrbnej umowie procent opaty licencyjnej
uzgodnionej ze stron trzeci za kady produkt i modu sprzedany i zapacony odrbnie. Wyczne
prawa Nova Ljubljanska Banka DD w Lublanie wynikajce z niniejszego paragrafu stosuje si w skali
globalnej. Strony uzgodniy uregulowanie kwestii przechowywania kodu ródowego w odrbnych
umowach, z zastosowaniem jednego z nastpujcych rozwiza: (a) kod ródowy naley do Nova
Ljubljanska Banka DD w Lublanie bez moliwoci przenoszenia praw; (b) kod ródowy naley do
Nova Ljubljanska Banka DD w Lublanie z moliwoci przenoszenia praw; (c) Nova Ljubljanska Banka
DD w Lublanie przechowuje kod ródowy w zalakowanej kopercie; (d) kod ródowy jest
przechowywany przez stron trzeci. Jeeli kod ródowy naley do Nova Ljubljanska Banka DD w
Lublanie, Pexim zezwala mu na modyfikowanie oprogramowania oraz na wszelkie ingerencje w jego
struktur. Pexim nie ponosi odpowiedzialnoci za wszelkie potencjalne skutki takich modyfikacji.
Umowa zawarta jest na czas nieokrelony z moliwoci rozwizania za 12-miesicznym
wypowiedzeniem. adna ze stron nie moe rozwiza stosunku umownego i unikn jego stosowania
przed upywem okresu piciu lat od momentu odbioru. Ewentualne spory Strony bd si staray
rozwiza w duchu dobrej praktyki biznesowej, lecz w razie niepowodzenia uzgadniaj poddanie ich
pod rozstrzygnicie sdu w Lublanie. Zasady Ogólne reguluj równie pewne aspekty stosunku
prawnego na podstawie Umowy Ramowej i odrbnych umów, takich jak np.: (a) obnienie ceny, dziki
czemu Ljubljanska Banka DD w Lublanie jest uprawniona do rabatu przy kolejnych zamówieniach
towarów i usug; (b) bieg gwarancji od wad faktycznych rozpoczyna si w dniu odbioru towarów i usug
i biegnie przez co najmniej jeden rok; (c) kwot kar umownych nalenych Nova Ljubljanska Banka DD
w Lublanie ze strony Pexim za niewykonanie zobowiza dotyczcych dostawy, utrzymania i
gwarancji; (d) Pexim, jego upowanieni pracownicy i podwykonawcy obowizani s chroni jako
tajemnic handlow wszelk dokumentacj dotyczc przedmiotu umowy oraz danych dotyczcych
NLB i jego dziaalnoci nie stanowicych informacji publicznie znanych, w posiadanie których weszli w
wykonaniu umowy; (e) umowa podlega prawu soweskiemu i zgodnie z nim winna by
interpretowana.
Pexim zawar nastpujce umowy z tym samym klientem:
Umowa sprzeday sprztu i realizacji projektu systemu informatycznego NLB Serbia, 02-045/08,
midzy NLB LHB Banka AD w Belgradzie i NLB Continental Banka AD w Novim Sadzie oraz Pexim
d.o.o. w Belgradzie, zawarta 11 kwietnia 2008 r.
Wynagrodzenie zapacone przez NLB LHB Banka AD w Belgradzie i NLB Continental Banka AD w
Novim Sadzie na rzecz Pexim d.o.o. w Belgradzie to 1.413.672,24 USD plus VAT za sprzt i
130.053,43 USD plus VAT za realizacj.
Umowa o integracji bankowego rozwizania informatycznego PUB2000 banków NLB LHB Banka AD
w Belgradzie i NLB Continental Banka AD w Novim Sadzie, zawarta dnia 21 marca 2008 r. pomidzy
NLB LHB Banka AD w Belgradzie i NLB Continental Banka ADw Novim Sadzie a Pexim d.o.o. w
Belgradzie
Wynagrodzenia zapacone przez NLB LHB Banka AD w Belgradze i NLB Continental Banka AD w
Novim Sadzie na rzecz Pexim d.o.o. w Belgradzie wynosi 100.000 EUR plus VAT za dodatkowe
licencje, 182.000,00 EUR za implementacj oraz 58.500 EUR za integracj i poczenie. Cena za
utrzymanie po okresie gwarancji wynosi 51.680 EUR rocznie do momentu ukoczenia poczenia
banków na poziomie operacyjnym. Po poczeniu cena wynosi bdzie 83.000 EUR rocznie. Ponadto
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umowa stanowi, i NLB LHB Banka AD w Belgradzie i NLB Continental Banka AD w Novim Sadzie
zapac czn cen w wysokoci 381.300 EUR plus VAT.
Umowa zarzdzania oprogramowaniem, usug utrzymania i wsparcia uytkowników, pomidzy NLB
Continental Banka AD w Novim Sadzia a Pexim d.o.o. w Belgradzie, zawarta dnia 5 czerwca 2007 r.
Wynagrodzenie zapacone przez NLB Continental Banka AD w Novim Sadzie na rzecz Pexim d.o.o.
wynioso 42.000 EUR plus VAT.
Umowa kupna-sprzeday oprogramowania Microsoft pomidzy Pexim d.o.o. Beograd a grup
Continental Banka-NLB w Novim Sadzie, zawarta dnia 23 grudnia 2005 r.
czne wynagrodzenie jakie grupa Continental Banka-NLB zapaci na podstawie niniejszej umowy
wynosi 460.350,00 USD. Przedmiotowa kwota podlega zapacie w trzech rocznych ratach w
wysokoci 153.450,00 USD kada.
Umowa korzystania z usug Centrum Serwisowego 24x7.co.yu, 1-03/02, pomidzy Continental banka
AD w Novim Sadzie a Pexim d.o.o. w Belgradzie, zawarta dnia 3 pa dziernika 2002 r.
Wynagrodzenie pacone przez Continental banka AD w Novim Sadzie na rzecz Pexim d.o.o. w
Belgradzie wynosi 4.000 EUR miesicznie.
Umowa zarzdzania oprogramowaniem, usug utrzymania i wsparcia uytkowników, pomidzy NLB
Montenegrobanka w Podgoricy a Pexim d.o.o., zawarta dnia 21 wrzenia 2007 r.
Wynagrodzenie pacone przez NLB Montenegrobanka w Podgoricy na rzecz Pexim d.o.o. wynosi
40.000 EUR plus VAT.
Umowa realizacji sprzeday, instalacji i uruchomienia sprztu informatycznego pomidzy NLB
Montenegro banka A.D. w Podgoricy a Pexim d.o.o., zawarta dnia 29 listopada 2007 r.
Wynagrodzenie zapacone przez NLB Montenegrobanka w Podgoricy na rzecz Pexim d.o.o. wynioso
202.498,97 EUR.
Umowa w sprawie wspópracy gospodarczej dotyczca wdroenia systemu informatycznego
PUBng BMS, pomidzy Pexim d.o.o. Beograd a Komercijalna Banka ad Beograd, zawarta
27 lipca 2004 r.
W dniu 27 lipca 2004 r. Pexim d.o.o. Beograd i Komercijalna Banka ad Beograd zawary Umow w
sprawie wspópracy gospodarczej, dotyczc wdroenia systemu informatycznego PUBng BMS.
Przedmiotem umowy jest dostawa i wdroenie systemu zarzdzania bankiem BMS - systemowego
pakietu aplikacji stanowicego oprogramowanie sprawozdawcze Pexim Universal Banking – PUB ng.
Oprogramowanie obejmuje: (i) modu ekstrakcji i przeksztacania danych ETL, (ii) modu projektowania
raportów i zarzdzania raportami, (iii) klienta internetowego, (iv) klienta Smart. Z drugiej strony,
wdroenie objte umowami obejmuje: (i) analiz istniejcych róde danych, (ii) przygotowanie
procedur pozyskiwania danych z istniejcych aplikacji systemowych, (iii) korekty do systemu ETL, (iv)
konfiguracj raportów, (v) korekty elementów graficznych, (vi) instalacj baz danych, (vii) instalacj
aplikacji klient-serwer, (viii) szkolenie administratorów systemu, (ix) szkolenie programistów oraz (x)
szkolenie uytkowników. Wynagrodzenie na podstawie umowy obejmuje nastpujce elementy: (i)
czna warto wdroenia oprogramowania wynosi 90.000 EUR, (ii) warto zada wykonywanych
przez zespó specjalistów Banku wynosi 30.000 EUR, (iii) uzgodniony rabat wynosi 10.000 EUR, za
(iv) czna kwota nalena Pexim wynosi 50.000 EUR. Patnoci dokonywane bd nastpujco: (i)
30% w formie zaliczki przy podpisaniu umowy, (ii) 70% po odbiorze jakociowym. Oprogramowanie
naley do Pexim. Umowa przewiduje niewyczne prawo uytkowania aplikacji z nieograniczon liczb
licencji, bez prawa do zbycia, dzierawy czy innego rozporzdzenia tym prawem. Pexim ma
obowizek zapewni Komercijalna Banka Oprogramowanie zgodnie ze specyfikacj. Przekazanie
Oprogramowania odbywa si na podstawie protokou przekazania. Ponadto, Pexim ma obowizek
przeprowadzi instalacj istniejcego Oprogramowania w centrali Komercijalna Banka. Z umowy
wynikaj dla Pexim nastpujce obowizki: (i) Oprogramowanie powinno by kompletne i odpowiednio
funkcjonalne, (ii) Oprogramowanie powinno zosta zainstalowane w siedzibie Komercijalna Banka;
Pexim ma ponadto obowizek (iii) zapewni konsultacje w sprawie wyboru dostawców sprztu
komputerowego i komunikacyjnego, (iv) przeprowadzi szkolenie personelu Komercijalna Banka w
zakresie korzystania z Systemu, (v) zachowa poufno ujawnianych mu informacji, (vi) przekaza
podpisane egzemplarze dokumentacji Oprogramowania i projektu, (vii) zapewni niezbdn liczb
pracowników do wdroenia Systemu w centrali banku, (viii) wyznaczy kierownika projektu, i (ix) nie
zatrudnia adnych pracowników Komercijalna Banka przez okres 3 lat od daty podpisania umowy.
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Gwarancja na Oprogramowanie przysuguje Pexim, który zobowizuje si do obsugi Oprogramowania
zarówno w okresie gwarancji, jak i po jej wyganiciu. Okres gwarancji wynosi 12 miesicy i biegnie
od dnia uznanego za pierwszy dzie operacyjnego wykorzystania Oprogramowania. Ewentualne
spory strony bd staray si rozstrzyga polubownie w duchu dobrej wspópracy gospodarczej. Jeeli
nie bdzie to moliwe - strony uzgodniy, e waciwym sdem bdzie sd w Belgradzie.
W ramach realizacji opisanej wyej umowy Pexim zawar nastpujce umowy:
Umowa w sprawie licencji, wdroenia i obsugi systemu aplikacji bankowych PUB 2000 r., pomidzy
Komercijalna Banka ad Beograd a Pexim, zawarta dnia 6 sierpnia 2007 r.
Na podstawie tej umowy Komercijalna Banka ad Beograd ma zapaci Pexim wynagrodzenie w
kwocie 2.377.000 EUR.
Umowa w sprawie wiadczenia usug centrum serwisowego 24x7.co.yu pomidzy Pexim d.o.o.
Beograd a Komercijalna Banka ad Beograd, zawarta dnia 29 pa dziernika 2003 r.
Komercijalna Banka ma paci Pexim co miesic z góry 4.000 EUR miesicznie, stanowice cen
pakietów taryfowych zwizanych z usugami bankowoci elektronicznej wiadczonych na rzecz
klientów banku.
Umowa sprzeday sprztu zawarta pomidzy Pexim d.o.o. Beograd a Komercijalna Banka ad
Beograd dnia 25 lutego 2008 r.
czne wynagrodzenie nalene od Komercijalna Banka wynosi 21.130,82 EUR.
Umowa o wspópracy technicznej i komercyjnej przy projekcie wdroenia systemu aplikacji bankowych
PUB 2000 r., zawarta pomidzy Pexim d.o.o. Beograd a Komercijalna Banka ad Banja Luka dnia
2 pa dziernika 2006 r.
czne wynagrodzenie z uwzgldnieniem uzgodnionego rabatu wynosi 250.000 EUR. Ponadto,
obsuga pakietu aplikacji po wyganiciu okresu gwarancyjnego bdzie automatycznie przeduana za
cen 2.500 EUR miesicznie.
Umowa o wspópracy technicznej i komercyjnej przy projekcie wdroenia aplikacji Frame Credit nr 02301/07, pomidzy Komercijalna Banka A.D., Budva a Pexim d.o.o. Belgarde, zawarta dnia 29 czerwca
2007 r.
Wynagrodzenie nalene od Komercijalna Banka A.D., Budva na rzecz Pexim d.o.o., Beograd wynosi
3.900 EUR plus VAT.
Umowa na dostaw bankowego systemu wywiadu gospodarczego TEZAURI i hurtowni danych
bankowych IBM, pomidzy BBAC S.A.L. (Bank of Beirut and Arab Countries) a Pexim d.o.o.,
Beograd i CBM – Computer business machines, Liban, zawarta dnia 19 czerwca 2007 r.
W dniu 19 czerwca 2007 r., BBAC S.A.L. (Bank of Beirut and Arab Countries) oraz Pexim d.o.o.,
Beograd i CBM – Computer business machines, Liban, zawary Umow na dostaw bankowego
systemu wywiadu gospodarczego - hurtownia danych bankowych TEZAURI-IBM nr 02-314/07.
Przedmiotem umowy jest dostawa i instalacja z przygotowaniem „pod klucz” integralnego bankowego
systemu wywiadu gospodarczego o nazwie TEZAURI oraz hurtowni danych bankowych IBM-BDW
przez Pexim, a take sprztu IBM wraz z innym oprogramowaniem IBM przez CBM. Wynagrodzenie
nalene od BBAC S.A.L. (Bank of Beirut and Arab Countries) na rzecz Pexim i CBM – Computer
Business Machines, Liban, wynosi 830.000 USD plus VAT. Wynagrodzenie nalene od BBAC S.A.L.
(Bank of Beirut and Arab Countries) na rzecz Pexim z tytuu obsugi systemu wynosi 25.000 USD
rocznie za lata 2008 i 2009,, 50.000 USD za lata 2010.-2012. i 60.000 USD poczwszy od 1 stycznia
2013 r. Wszystkie ceny mog by korygowane wzwy w przypadku zmian kursu wymiany USD:EUR,
wynoszcego w chwili zawarcia umowy 1,35:1 i stanowicego kurs bazowy, wynikajcego z utraty
wartoci przez dolara wynoszcej ponad 3%. Oprogramowanie naley do Pexim. Pexim udziela BBAC
S.A.L. (Bank of Beirut and Arab Countries) niewycznej licencji na korzystanie z systemu. Licencja ta
jest niezbywalna i nie moe zosta przelana, sprzedana, wydzierawiona, podarowana ani stanowi
podstawy wiadczenia usug przetwarzania danych na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej
zgody Pexim. Gwarancja na oprogramowanie wynosi 12 miesicy od dnia jego operacyjnego
wdroenia. Pexim ma obowizek przekaza BBAC S.A.L. (Bank of Beirut and Arab Countries)
bankow gwarancj wykonania umowy wystawion przez midzynarodowy bank zaakceptowany
przez BBAC S.A.L. (Bank of Beirut and Arab Countries) na kwot 100.000 USD, wystawion na okres
8 miesicy, tzn. do dnia 31 stycznia 2008 r. Pexim ma obowizek zapewni szkolenia BBAC S.A.L.
(Bank of Beirut and Arab Countries). Zobowizanie do zachowania poufnoci pozostaje w mocy przez
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okres umowy oraz przez pi lat od jej wyganicia. Kada ze stron ma prawo rozwiza umow w
przypadku istotnego naruszenia jej warunków, o ile nie zostanie ono naprawione w rozsdnym,
wyznaczonym w tym celu terminie, nie krótszym ni 30 dni. Umowa moe zosta rozwizana przez
kad ze stron w przypadku naruszenia przez drug stron swoich zobowiza dotyczcych
zachowania poufnoci informacji, praw wasnoci intelektualnej, niezbywalnoci, licencji na
korzystanie lub pracowników, chyba e strona naprawi takie naruszenie w terminie 5 dni od
dorczenia jej pisemnego wezwania w tej sprawie przez drug stron. Pexim ma prawo rozwiza
umow, jeeli BBAC S.A.L. (Bank of Beirut and Arab Countries) opó ni si z patnoci jakichkolwiek
kwot wynikajcych z umowy i nie dokona ich zapaty w dodatkowym terminie 30 dni od daty
dorczenia mu pisemnego wezwania od Pexim. Kada ze stron moe rozwiza umow w przypadku
niewypacalnoci lub zaprzestania prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez drug stron.
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Antegra d.o.o.
Aneks 6 do umowy o wspópracy gospodarczej i licencji na oprogramowanie nr 14/2008,
zawarty dnia 6 lutego 2008 r. pomidzy Antegra a Raiffeisen banka a.d. Beograd
W dniu 6 lutego 2008 r. Raiffeisen banka a.d. Beograd i Antegra zawary Aneks nr 6 do umowy o
wspópracy gospodarczej i licencji na oprogramowanie nr 14/2008 r. Przedmiotem umowy jest zmiana
umowy zgodnie z planem rozwoju i finansowaniem inwestycji. Przedmiotem samej umowy jest zakup
licencji na nowe moduy programowe lub nowe funkcje istniejcych moduów na wniosek Banku i do
jego wykorzystania. Zgodnie z aneksem Raiffeisen banka a.d. zobowiza si zapaci Antegra
miesiczne wynagrodzenie w kwocie 71.705 EUR (co miesic do 31 grudnia 2008 r.).
Umowa w sprawie sprzeday programów aplikacji zawarta dnia 26 grudnia 2007 r. pomidzy
Antegra a Opportunity Bank a.d.
Dnia 26 grudnia 2007 r. Opportunity Bank a.d Novi Sad i Antegra zawary umow w sprawie
sprzeday aplikacji. W ramach tej umowy Opportunity bank zakupi istniejce aplikacje stworzone dla
potrzeb wspierania dziaalnoci bankowej, w tym: licencje na stanowiska robocze, podsystem obsugi
dewizowej, obsug polece zapaty (loro i nostro), wypaty zaliczek - delegacje, sprawozdawczo do
BC i wsparcie innej dziaalnoci bankowej wskazanej w umowie przez Opportunity Bank a.d., tzn. ich
sprzeda, dostaw, wdroenie i monitorowanie przez Antegra. Sprzeda obejmuje niewyczne prawo
do korzystania z Module system Bi w istniejcej siedzibie Kupujcego, bez prawa przekazania czy
odsprzedania tego prawa osobom trzecim w caoci ani w czciach. Cena za licencj wynosi
257.129,25 EUR i patna jest w trzech ratach. Okres obsugi oprogramowania biegnie od chwili
oddania Module system Bi do operacyjnego uytkowania. Darmowa obsuga zapewniana jest prze
okres 90 dni od daty oddania systemu Bi do operacyjnego uytkowania. Cena za obsug po
wyganiciu tego okresu wskazana jest w umowie.
Umowa w sprawie sprzeday systemu do obsugi operacji bankowych nr 90/2008, zawarta dnia
22 kwietnia 2008 r. pomidzy Antegra a Citadel Financial Advisory d.o.o.
W dniu 22 kwietnia 2008 r. Citadel Financial Advisory d.o.o. Beograd i Antegra zawary Umow w
sprawie sprzeday systemu do obsugi operacji bankowych moskiewskiego banku Beograd nr
90/2008. Przedmiotem umowy jest sprzeda przez Antegra: (i) licencji na aplikacje obsugujce
czynnoci bankowe (Module system Bi), wdroenie i obsug na okres 12 miesicy, (ii) sprzt
informatyczny i jego obsuga przez okres 12 miesicy, (iii) wynajem usug dla potrzeb bankowoci
elektronicznej w sektorze bankowoci korporacyjnej dla podmiotów gospodarczych oraz (iv) licencja
na korzystanie z systemu Oracle RDMS. Citadel Financial Advisory d.o.o. Beograd ma niewyczne
prawo do korzystania z systemu Module system Bi, korzystania z usug bankowoci elektronicznej,
korzystania z oprogramowania systemowego Oracle. Ewentualne spory strony bd staray si
rozstrzyga polubownie w duchu dobrej wspópracy gospodarczej. Jeeli nie bdzie to moliwe strony uzgodniy, e waciwym sdem bdzie sd w Belgradzie. Umowa zostaa zawarta pod prawem
serbskim.

Arbor Informatika d.o.o.
Umowa ramowa nr FCL1-646/2006, zawarta dnia 21 grudnia 2006 r. pomidzy Arbor Informatika
d.o.o. a HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb
W dniu 21 grudnia 2006 r., Arbor Informatika d.o.o. i HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb
zawary Umow ramow nr FCL1-646/2006. Przedmiotem umowy jest wiadczenie usug
informatycznych w zakresie opracowania i obsugi nastpujcych programów: wsparcie produkcyjne w
procesie cigania patnoci z tytuu usug w zakresie telefonii naziemnej, usugi programistyczne dla
potrzeb wprowadzenia nowych funkcji oraz tworzenie systemów adaptacyjnych. HT nie jest
upowanione do przenoszenia praw do korzystania z programów przekazany przez Arbor Informatika
d.o.o. adnym osobom trzecim. Umowa zostaa zawarta na jeden rok poczwszy od dnia jej
podpisania, tzn. 1 sierpnia 2007 r. Okres gwarancji z tytuu wiadczonych usug wynosi 3 miesice od
dnia pomylnego wykonania usug, tzn. zgodnie z daniem ale nie pó niej, ni 25 pa dziernika
2007 r. czne wynagrodzenie zapacone przez HT na rzecz Arbor Informatika d.o.o. z tytuu
wszystkich usug wiadczonych na podstawie umowy wynioso 9.000.000 HRK (bez VAT).
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Umowa ramowa nr FCL1-122/2007, zawarta dnia 31 maja 2007 r. pomidzy Arbor Informatika
d.o.o. a HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb
W dniu 31 maja 2007 r., Arbor Informatika d.o.o. i HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb zawary
Umow ramow nr FCL1-122/2007. Przedmiotem umowy jest wiadczenie usug informatycznych w
zakresie opracowania i obsugi oprogramowania: wsparcia produkcji w procesie cigania nalenoci
z tytuu usug telekomunikacyjnych, wsparcie w ramach ulepszenia (upgrade) systemu „Geneva”. HT
nie jest upowaniona do zbywania prawa do korzystania z programów przekazanych jej przez Arborinformatika d.o.o. na rzecz osób trzecich. Umowa zostaa zawarta na czas okrelony jednego roku od
dnia jej zawarcia i wygasa 31 maja 2008 r. Okres gwarancji na usugi wiadczone przez Arbor
Informatika d.o.o. na podstawie umowy wynosi do 3 miesicy od dnia pomylnego przekazania
usug., tzn. zgodnie z daniem ale nie pó niej ni do 1 lutego 2008 r. Wynagrodzenie zapacone
przez HT na rzecz Arbor-informatika d.o.o. za cao usug wiadczonych na podstawie Umowy
wynioso 8.000.000 HRK bez VAT. W przypadku jednostronnych zmian specjalistycznego
oprogramowania przez HT Arbor Informatika d.o.o. nie ponosi odpowiedzialnoci za funkcjonalno i
funkcjonowanie tych rozwiza w zakresie tak dokonanych zmian i upgrade-ów. Waciwym organem
w przypadku sporów jest waciwy sd w Zagrzebiu, jzykiem Umowy jest chorwacki. Umowa zostaa
zawarta pod prawem chorwackim.
Umowa nr FCL1-115/2007, zawarta dnia 18 lipca 2007 r. pomidzy Arbor Informatika d.o.o. a HT
– Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb
W dniu 18 lipca 2007 r. Arbor Informatika d.o.o. i HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb zwary
umow nr FCL1-115/2007 w sprawie usug wsparcia i obsugi dostarczonego systemu ITB (serwis
obejmujcy korekty, rodki zapobiegawcze, upgrade aplikacji, wsparcie trzeciego poziomu, wsparcie
w zakresie potrzeb sprawozdawczych). Umowa zostaa zawarta na czas okrelony i wygasa
31 grudnia 2007 r. czne roczne wynagrodzenie zapacone przez HT na rzecz Arbor Informatika
d.o.o. za wszystkie usugi wiadczone na podstawie Umowy wynioso 6.463.277 HRK (bez VAT).
Umowa przewiduje gwarancj na danie, do 1 kwietnia 2008 r. Waciwym organem w przypadku
sporów jest waciwy sd w Zagrzebiu, jzykiem Umowy jest chorwacki. Umowa zostaa zawarta pod
prawem chorwackim.
Umowa nr 11-00-00/57-2007 w sprawie wiadczenia usug wsparcia w zwizku z
kontynuowaniem opracowania i wdraania systemów aplikacji w miecie Rijeka w oparciu o
platform Oracle 10g dla projektu pt. „Integracja systemów informatycznych zarzdu miasta”
zawarta dnia 31 grudnia 2007 r. pomidzy Arbor Informatika d.o.o. a miastem Rijeka
W dniu 31 grudnia 2007 r. Arbor Informatika d.o.o. i miasto Rijeka zawary umow nr 11-00-00/572007 w sprawie wiadczenia usug wsparcia przy kontynuacji opracowywania i wdraania systemów
aplikacji w miecie Rijeka w oparciu o platform Oracle 10g dla projektu pt. „Integracja systemów
informatycznych zarzdu miasta”. Przedmiotem umowy jest wiadczenie przez Arbor Informatika
d.o.o. usug wsparcia przy kontynuacji opracowywania i wdraania systemów aplikacji w miecie
Rijeka w oparciu o platform Oracle 10g dla projektu pt. „Integracja systemów informatycznych
zarzdu miasta”, w tym przenoszenie i ulepszanie funkcjonalnoci istniejcych systemów aplikacji;
ulepszenie (upgrade) i konsolidacja zintegrowanego modelu danych miasta Rijeka; wdroenie funkcji
nowych technologii; uksztatowanie i wdroenie zintegrowanego systemu zarzdzania prawami
uytkowników; ulepszenie (upgrade) systemu i technologii sprawozdawczoci i sieci wspópracy
uczestników w poszczególnych obszarach funkcjonalnych. Wynagrodzenie nalene od miasta Rijeka
wynosio 1.758.361,60 HRK (w tym VAT). Umowa zostaa podpisana na czas okrelony poczwszy od
1 stycznia 2008 r., a usugi zostay wykonane i ukoczone do 31 sierpnia 2008 r. Wszystkie usugi
zostay terminowo zrealizowane. Prawem waciwym jest prawo chorwackie (w przypadku sporów,
których strony nie bd w stanie rozstrzygn polubownie uzgodniono, e waciwy bdzie
odpowiedni sd w Rijece). Strony nie maj prawa do rozwizania umowy z jakichkolwiek przyczyn.
Umowa moe zosta rozwizana tylko w przypadku istotnego naruszenia przez jedn ze stron
postanowie Umowy.

Logos d.o.o.
Umowa nr 11/2007 w sprawie sprzeday rozwizania e-commerce zawarta dnia 14 wrzenia
2007 r. pomidzy Logos d.o.o. a Zagrebaka banka d.d. (UniCredit)
W dniu 14 wrzenia 2007 r. Logos d.o.o. i Zagrebaka banka d.d. zawary umow sprzeday
rozwizania e-commerce. Zgodnie z t umow Logos d.o.o. sprzeda Zagrebaka banka d.d.
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rozwizanie do handlu elektronicznego oparte na rodowisku chronionym 3D. Rozwizanie to
obejmowao skadniki aplikacyjne ACS i MPI Logos, przystosowane do wymogów Zagrebaka banka i
wdraania oraz integracji systemu z zapleczem telekomunikacyjnym i informatycznym Banku.
Wynagrodzenie zapacone przez Zagrebaka banka na rzecz Logos wynioso 80.000 EUR (bez VAT),
patne w HRK, w przeliczeniu wedug kursu wymiany ogoszonego przez Zagrebaka banka i
obowizujcego w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie to obejmuje take obsug systemu, oraz
naprawy usterek oprogramowania w okresie 12 miesicy objtych gwarancj udzielon przez Logos
d.o.o. zgodnie z umow, tzn. od 30 wrzenia 2007 r. do 30 wrzenia 2008 r. Umowa zostaa
wykonana i wygasa we wrzeniu 2008 r. Prawem waciwym dla umowy jest prawo chorwackie.
Ewentualne spory wynikajce z umowy bd rozstrzygane przez sd arbitraowy zgodnie z zasadami
Rules on the Permanent Arbitration Tribunal Chorwackiej Izby Handlowej.
Umowa nr 12/2007 w sprawie sprzeday pakietu m-banking zawarta dnia 5 wrzenia 2007 r.
pomidzy Logos d.o.o. a Zagrebaka banka d.d. (UniCredit)
W dniu 5 wrzenia 2007 r., Logos d.o.o. i Zagrebaka banka d.d. zawary Umow nr 12/2007 w
sprawie sprzeday pakietu m-banking. Przedmiotem umowy jest sprzeda przez Logos pakietu mbanking bankowi Zagrebaka banka d.d. Pakiet ten obejmuje ulepszenie (upgrade) istniejcego
serwera SMS dla potrzeb opracowania nowych moduów SMS-owych m-banking, dostaw moduów
Java Phone m-banking zaadaptowanych do wymogów Zagrebaka banka d.d. oraz wdroenie i
integracj systemu z zapleczem informatycznym i telekomunikacyjnym Banku. Wynagrodzenie
zapacone przez Zagrebaka banka d.d. na rzecz Logos d.o.o. wynioso 76.000 EUR (bez VAT) patne
jako równowarto tej kwoty w HRK w przeliczeniu wedug kursu wymiany Zagrebaka banka
obowizujcego w dniu faktury. Wynagrodzenie zapacone z tytuu umowy na dzie zatwierdzenia
Dokumentu Rejestracyjnego przekroczyo 450.000 EUR. Wynagrodzenie obejmuje take obsug i
naprawy awarii oprogramowania w okresie 12 miesicznej gwarancji udzielonej Zagrebaka banka
d.d. przez Logos d.o.o. w ramach umowy, tzn. od 3 kwietnia 2008 r. do 3 kwietnia 2009 r. Z tytuu
obsugi systemu wykonywanej po wyganiciu okresu gwarancji Logos d.o.o. przysugiwa bdzie
kwota 14.250 EUR (bez VAT) rocznie, patne jako równowarto tej kwoty w HRK. Podstawowym
obowizkiem Logos d.o.o. jest dostarczenie systemu zgodnie z warunkami umowy oraz wykonanie
niezbdnych czynnoci w celu dostosowania go do systemu i dziaalnoci oraz rodowiska
informatycznego Zagrebaka banka, a take prowadzenie staych szkole dla administratorów
systemu do czasu przejcia systemu przez Zagrebaka banka. Umowa zostaa zawarta na czas
okrelony do momentu wyganicia 12 miesicznej gwarancji, tzn. do 3 kwietnia 2009 r. Zagrebaka
banka moe rozwiza umow przedterminowo w przypadku niewykonania przez Logos
któregokolwiek z jego zobowiza wynikajcych z umowy. Logos moe rozwiza umow w
przypadku nie dokonania przez Zagrebaka banka d.d. patnoci nalenego wynagrodzenia mimo
upywu 45 dni od terminu wymagalnoci. Ponadto, kada ze stron moe rozwiza umow z
zachowaniem 90 dniowego okresu wypowiedzenia. Prawem waciwym dla umowy jest prawo
chorwackie. Ewentualne spory wynikajce z umowy bd rozstrzygane przez sd arbitraowy zgodnie
z zasadami Rules on the Permanent Arbitration Tribunal Chorwackiej Izby Handlowej.
Umowa nr 1571/08 w sprawie sprzeday pakietu bankowoci mobilnej zawarta dnia 17 czerwca
2008 r., pomidzy Logos d.o.o. a Privredna banka Zagreb d.d. (Banka Intesa San Paolo)
W dniu 17 czerwca 2008 r., Logos i Privredna banka Zagreb d.d. zawary Umow nr 1571/08 w
sprawie sprzeday pakietu bankowoci mobilnej. Przedmiotem umowy jest sprzeda przez Logos
pakietu bankowoci mobilnej, obejmujca dostaw moduów m-banking Java Phone, zaadaptowanych
dla potrzeb Privredna banka Zagreb d.d. oraz wdroenie i integracj systemu z zapleczem
informatycznym i telekomunikacyjnym Banku. Wynagrodzenie zapacone przez Privredna banka
Zagreb d.d. na rzecz Logos wynosi 305.000 EUR (bez VAT) patne jako równowarto tej kwoty w
HRK, po przeliczeniu wedug kursu wymiany Privredna banka Zagreb obowizujcego w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie to obejmuje take obsug i naprawy awarii oprogramowania w
okresie 12 miesicznej gwarancji udzielonej zgodnie z umow, tzn. od 30 listopada 2008 r. do
30 listopada 2009 r. W zamian za obsug systemu po wyganiciu gwarancji Logos bdzie
otrzymywa kwot 54.000 EUR (bez VAT) rocznie, patne jako równowarto tej kwoty w HRK.
Podstawowym obowizkiem Logos d.o.o. jest dostarczenie wspomnianego systemu zgodnie z
warunkami umowy i wykonanie wszystkich czynnoci niezbdnych do jego zaadaptowania do
biznesowego i informatycznego systemu Privredna banka Zagreb, a take prowadzenie cigych
szkole dla administratora systemu do czasu przejcia systemu przez Privredna banka Zagreb.
Umowa zostaa zawarta na czas okrelony, do wyganicia 12 miesicznego okresu gwarancji, tzn.
do 30 listopada 2009 r. Privredna banka Zagreb moe rozwiza umow przedterminowo w
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przypadku niewykonania przez Logos któregokolwiek ze swoich zobowiza wynikajcych z umowy.
Logos moe rozwiza umow w przypadku, gdy Privredna banka Zagreb zalega z zapat
wynagrodzenia przez ponad 45 dni od terminu patnoci. Ponadto, kada ze stron moe rozwiza
umow za pisemnym wypowiedzeniem, z zachowaniem 90 dniowego okresu wypowiedzenia. Umowa
zostaa zawarta zgodnie z prawem chorwackim. Spory zwizane z umow bd rozstrzygane w
drodze arbitrau zgodnie z Regulaminem Staego Sdu Arbitraowego przy Chorwackiej Izbie
Gospodarczej.

Pexim Cardinfo d.o.o.
Niewyczna gówna umowa dystrybucyjna na Terytorium zawarta 15 wrzenia 2005 r.
pomidzy Pexim Cardinfo d.o.o. a Hypercom EMEA Ltd
W dniu 15 wrzenia 2005 r. Hypercom EMEA Ltd z Wielkiej Brytanii i Pexim Cardinfo d.o.o. z Belgradu
zawary Niewyczn umow gówn z dystrybutorem na Terytorium nr 01-05. Przedmiotem umowy
jest ustanowienie Pexim Cardinfo niewycznym dystrybutorem w celu odsprzeday i
sublicencjonowania produktów z rodziny terminali patniczych (POS) i urzdze peryferyjnych
opisanych w aneksach produktowych na terytoriach Serbiii i Czarnogóry. Pexim Cardinfo ma prawo
odsprzedawa Produkty tylko na podstawie zawieranych umów sprzeday lub dzierawy
przewidujcych warunki zapewniajce co najmniej taki poziom ochrony Hypercom i jego
licencjodawcom, jak omawiana Umowa, oraz zostan uprzednio zatwierdzone przez dzia prawny
Hypercom. Pexim Cardinfo ma obowizek zakupi Produkty o wartoci co najmniej 1.000.000 USD w
okresie 12 miesicy. Jeeli w dowolnym okresie 3 kolejnych miesicy warto dokonanych zakupów
spadnie poniej 25% tej kwoty, Hypercom moe, wedug wasnego uznania, niezwocznie podnie
ceny dla Pexim Cardinfo, wyszczególnione w aneksach produktowych, lub rozwiza Umow w trybie
natychmiastowym, bez dalszych zobowiza wobec Pexim Cardinfo, w formie pisemnego
wypowiedzenia. Kade zamówienie Produktów skadane przez Pexim Cardinfo stanowi oddzielny
kontrakt i wymaga akceptacji Hypercom. Pexim Cardinfo zobowizuje si dooy wszelkich stara w
celu promowania, marketingu i pozyskiwania zamówie na Produkty na terytorium i odpowiada za
sprzeda oraz dziaania wspierajce sprzeda na rzecz potencjalnych klientów na terytorium. Spóka
zobowizuje si take wiadczy wsparcie techniczne zgodnie ze standardami, które przy jego
wiadczeniu stosowaby Hypercom. Hypercom bdzie wspiera Pexim Cardinfo, zapewniajc obsug
techniczn. Pexim Cardinfo d.o.o. ma prawo korzysta z pewnych znaków towarowych Hypercom na
terytorium lub w odniesieniu do Produktów, wycznie w celu wykonywania swoich praw i obowizków
wynikajcych z Umowy, w sposób zatwierdzony przez Hypercom i za zgod wyraon przez
Hypercom w przyjtej przez Hypercom formie. Hypercom przejmie od Pexim Cardinfo
odpowiedzialno i dokona refundacji z tytuu wszelkich roszcze, zobowiza i kosztów, w tym
uzasadnionych kosztów obsugi prawnej zwizanych z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich
wynikajcymi z faktycznego lub zarzucanego naruszania przez Produkty zarejestrowanych w USA
patentów lub praw autorskich. Okres gwarancji na Produkty programowe (software) wynosi 90
(dziewidziesit) dni lub dwanacie miesicy - w zalenoci od produktu. Kada ze stron moe
rozwiza niniejsz Umow, midzy innymi w nastpujcych okolicznociach: a) w trybie
natychmiastowym - jeli druga strona narusza postanowienia Umowy dotyczce Informacji Poufnych
lub zastrzeonych lub ogranicze w korzystaniu z informacji, b) za siedmiodniowym wypowiedzeniem
- jeli druga strona nie naprawi naruszenia zwizanego z patnoci do koca tego okresu
wypowiedzenia wskazanego w zawiadomieniu, c) za trzydziestodniowym wypowiedzeniem - jeli
druga strona nie naprawi jakiegokolwiek innego istotnego naruszenia Umowy do koca tego okresu
wypowiedzenia wskazanego w zawiadomieniu, d) jeli wobec drugiej strony zostanie wszczte
postpowanie upadociowe lub przystpi ona do dobrowolnego ukadu z wierzycielami, e)
niezwocznie - jeli druga strona rozpocznie likwidacj. Umowa zostaa zawarta zgodnie z prawem
angielskim a wynikajce z niej spory rozstrzygane bd wycznie przez angielskie sdy. Umowa
zostaa zawarta na okres 3 lat: wygasa 15 wrzenia 2008 r. Warto obrotów z Hypercom w 2005 r.
wyniosa 341.000 USD, w 2006 r. - 2.331.000 USD, w 2007 r. - 4.033.000 USD a w 2008 r. - 668.000
USD.
Umowa o wspópracy (nr SM-PEX082005) zawarta 31 sierpnia 2005 r. pomidzy Pexim Cardinfo
d.o.o. i Wincor Nixdorf International GmbH
W dniu 31 sierpnia 2005 r. Pexim Cardinfo d.o.o. i Wincor Nixdorf International GmbH, Paderborn,
Niemcy, zwary umow o wspópracy (nr SM-PEX082005). Umowa ta jest umow ramow dotyczc
partnerskiej wspópracy midzy Pexim Cardinfo a Wincor Nixdorf International GmbH. Umowa zostaa
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zawarta na okres 12 miesicy poczwszy od koca kwartau kalendarzowego, w którym zostaa
podpisana, a nastpnie jest przeduana w kadym przypadku na okres kolejnych 12 miesicy, chyba
e zostanie wypowiedziana na pimie z zachowaniem 3 miesicznego okresu wypowiedzenia. W
oparciu o informacje uzyskane od Pexim Cardinfo nie otrzymano adnego wypowiedzenia, a
wspópraca z Wincor Nixdorf trwa nadal. Pexim Cardinfo ma prawo korzysta z nazwy Wincor-Nixdorf
i logo tej spóki oraz innych znaków towarowych zarejestrowanych dla Wincor-Nixdorf dla potrzeb
wykonywania umowy i przez okres jej obowizywania. Dla potrzeb promowania swoich celów
gospodarczych strony bd przekazywa sobie informacje dotyczce wasnych ocen sytuacji rynkowej
oraz definiowa swoje cele w planach marketingu i sprzeday. Wszystkie koszty ponoszone przez
Pexim Cardinfo w wyniku tak prowadzonej dziaalnoci bd rekompensowane. Umowa i podpisane
do niej aneksy podlegaj prawu Republiki Federalnej Niemiec, a waciwymi sdami bd sdy w
Paderborn. Wyczono stosowanie przepisów Konwencji ONZ o midzynarodowej sprzeday
towarów. adne postanowienia umowy nie powinny by interpretowane jako przyznajce udzia w
zyskach lub stratach wynikajcych ze stara którejkolwiek ze stron. Do umowy zawarto nastpujce
aneksy:
(i) Aneks 1 okrela warunki korzystania z extranetu Wincor Nixdorf przez Pexim Cardinfo oraz dostpu
do oprogramowania udostpnianego przez extranet. Partner ma prawo korzysta z oprogramowania
udostpnianego mu przez extranet. Dla korzystania z niego, partner musi zaakceptowa warunki
korzystania z tego oprogramowania.
(ii) Aneks R konstytuuje prawo Pexim Cardinfo do dystrybuowania produktów sprztowych (hardware)
Wincor-Nixdorf jako sprzedawca, na podstawie licencji, we wasnym imieniu i na wasny rachunek.
Aneks ten stanowi zasadniczo odrbn umow opart na wspomnianej wyej ramowej umowie
wspópracy. Pexim uzyskuje take prawo do zamawiania usug Wincor-Nixdorf. Umowa ta dotyczy
terytoriów Serbii i Czarnogóry. Aneks okrela take, jakie usugi wiadczy bdzie Wincor Nixdorf w
ramach wsparcia dziaalnoci marketingowego Pexim Cardinfo. Pexim Cardinfo bdzie oferowa
produkty Wincor Nixdorf zgodnie z ich opisami, z uwzgldnieniem znaków towarowych i informacji o
prawach autorskich, oraz przekazywa klientom wszelkie informacje i dokumenty niezbdne do
korzystania z tych produktów. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wincor Nixdorf Pexim Cardinfo nie
bdzie skada obietnic ani gwarantowa jakoci z przekroczeniem warunków opisanych w
przekazanych mu materiaach informacyjnych. Prowadzc dystrybucj poszczególnych produktów
programowych (software) Pexim Cardinfo bdzie uzyskiwa od klientów zobowizania zapewniajce
zgodno z Aneksem w zakresie sprzeday i nabywania produktów.
(iii) Aneksy R wskazujce produkty sprztowe, które Pexim Cardinfo ma prawo dystrybuowa,
produkty programowe, które Pexim Cardinfo ma prawo uytkowa (na podstawie licencji) oraz usugi,
które Pexim Cardinfo ma prawo wiadczy. Aneksy te okrelaj równie, jakie usugi wiadczy bdzie
Wincor Nixdorf w ramach wspierania dziaalnoci marketingowej Pexim Cardinfo.
(iv) Umowa wsparcia w zakresie oprogramowania - okrela warunki wiadczenia przez Wincor Nixdorf
usug wsparcia na rzecz Pexim Cardinfo oraz przez Pexim Cardinfo na rzecz kocowych
uytkowników w zwizku z korzystaniem z produktów programowych dla sektora bankowego;
(v) Warunki nabywania i sprzeday produktów Nixdorf Products przez sprzedawc – zgodnie z którymi
Pexim Cardinfo ma prawo bd korzysta z nabytych produktów programowych, bd udostpnia je
klientom. Korzystajc z produktów we wasnym zakresie korzysta z niewycznego, nie ograniczonego
w czasie prawa do korzystania z produktów programowych na jednej jednostce systemu odpowiedniej
dla zakresu zastosowa danego oprogramowania. Jeli produkt programowy jest przeznaczony do
wykorzystywania w sieci - Pexim Cardinfo ma niewyczne prawo, bez ogranicze czasowych, do
korzystania z tego produktu programowego w jednej przystosowanej do tego sieci. Dostarczajc
produkty programowe swoim klientom Pexim Cardinfo ma obowizek narzuci im obowizki
wynikajce z jego wasnych obowizków wobec Wincor Nixdorf i nie ma prawa udziela klientom
adnych praw do produktów programowych przekraczajcych zakres uzyskanych przez siebie praw.
Produkty sprztowe pozostaj wasnoci Wincor Nixdorf do czasu zaspokojenia wszelkich roszcze
wobec Pexim Cardinfo przysugujcych spóce w ramach stosunków gospodarczych. Wincor Nixdorf
gwarantuje, e sprzt nie jest obciony wadami ani bdami, które niwelowayby lub ograniczay jego
warto lub przydatno do realizacji celów Umowy. Gwarancja ta nie obejmuje jednak gwarancji
bezawaryjnego dziaania sprztu w kadych okolicznociach. Wincor Nixdorf gwarantuje, e
dostarczane oprogramowanie spenia funkcje opisane w doczonej dokumentacji, o ile bdzie
wykorzystywane przez Pexim Cardinfo i/lub kocowego uytkownika zgodnie z Umow.
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(vi) Partnerstwo serwisowe – zgodnie z tym porozumieniem Pexim Cardinfo ma prawo we wasnym
imieniu i na wasny rachunek wiadczy usugi wskazane w aneksach dla okrelonych produktów
Wincor Nixdorf. Wincor Nixdorf bdzie przekazywa Pexim Cardinfo wszelkie informacje, usugi
logistyczne, wsparcie techniczne, zapewni szkolenia i pomoc niezbdn do wiadczenia tak
uzgodnionych usug. Pexim Cardinfo zapewni dla produktów Wincor Nixdorf usugi opisane w
aneksach i zagwarantuje poziom ich wiadczenia wedug standardów obsugi klienta zgodnych z
wymogami jakociowymi obowizujcymi w danym czasie w Wincor Nixdorf.
(vii) Autoryzowany partner serwisowy w zakresie bankowoci. Ten aneks do umowy o partnerstwie
serwisowym upowania Pexim Cardinfo, jako partnera serwisowego, do wiadczenia wskazanych w
nim usug w zwizku z systemami bankowymi opisanymi w aneksie (bankomaty, drukarki rejestrów i
dokumentów oraz terminale informacyjne i transakcyjne, drukarki wycigów, urzdzenia klasy smart
car).
(viii) Umowa pomidzy Pexim Cardinfo d.o.o. a Wincor Nixdorf logistics GmbH w sprawie dostaw
czci zamiennych - okrela ogólne warunki dostaw czci zamiennych. Pexim Cardinfo ma prawo
zamawia czci zamienne do wasnego uytku oraz dla potrzeb realizacji umowy serwisowej
zawartej z grup Wincor Nixdorf Group, bez prawa ich odsprzeday osobom trzecim.
Umowa sprzeday sprztu nr 1438 zawarta dnia 25 marca 2008 r. pomidzy Pexim Cardinfo a
Banca Intesa a.d.
W dniu 25 marca 2008 r. Banca Intesa ad Beograd i Pexim Cardinfo d.o.o. Beograd zawary Umow
sprzeday sprztu nr 1438. Przedmiotem umowy jest sprzeda urzdze Hypercom. Wynagrodzenie
zapacone przez Banca Intesa ad Beograd na rzecz Pexim Cardinfo wynioso 250.000 EUR plus VAT.
Okres gwarancji na sprzt wynosi 12 miesicy. Po wyganiciu okresu gwarancji, obsug i
serwisowanie sprztu bdzie regulowa Umowa nr 330 zawarta przez Banca Intesa i Pexim Cardinfo.
Pexim Cardinfo ma obowizek zapewni szkolenia zespoowi Banca Intesa ad Beograd w okresie
wskazanym w Umowie. Umowa nie moe zosta rozwizana przed wykonaniem wynikajcych z niej
zobowiza bez uprzedniej pisemnej zgody obu stron. Prawem waciwym jest prawo serbskie.
Ewentualne spory strony bd staray si rozstrzyga polubownie w duchu dobrej wspópracy
gospodarczej. Jeeli nie bdzie to moliwe - strony uzgodniy, e waciwym sdem bdzie sd w
Belgradzie.
Umowa sprzeday sprztu nr 3593 zawarta 6 sierpnia 2007 r. pomidzy Pexim Cardinfo and
OTP banka Srbija a.d.
W dniu 6 sierpnia 2007 r. OTP banka Srbija a.d. Novi Sad i Pexim Cardinfo d.o.o. Beograd zawary
umow sprzeday sprztu nr 3593. Przedmiotem umowy jest sprzeda bankomatów oraz inne formy
technicznej wspópracy gospodarczej. Warunki instalacji bankomatów s przedmiotem odrbnej
umowy. Wynagrodzenie zapacone przez OTP banka Srbija a.d. Novi Sad na rzecz Pexim Cardinfo za
róne typy bankomatów wynosi od 6.805 do 14.728 EUR plus VAT. Okres gwarancji na sprzt wynosi
12 miesicy. Umowa moe zosta rozwizana za wypowiedzeniem przez kad ze stron, z
zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Prawem waciwym jest prawo serbskie.
Ewentualne spory strony bd staray si rozstrzyga polubownie w duchu dobrej wspópracy
gospodarczej. Jeeli nie bdzie to moliwe - strony uzgodniy, e waciwym sdem bdzie sd w
Belgradzie.
Umowa sprzeday sprztu nr 1569 zawarta 27 kwietnia 2004 r. pomidzy Pexim Cardinfo d.o.o.
a Alpha Bank a.d.
W dniu 27 kwietnia 2004 r. Alpha Bank a.d. Beograd i Pexim Cardinfo d.o.o. Beograd zawary umow
sprzeday sprztu nr 1569. Przedmiotem umowy jest sprzeda sprztu do obsugi kart debetowych
(bankomaty) oraz zwizanych z tym zada inynieryjnych. Wynagrodzenie zapacone przez Alpha
Bank a.d. Beograd na rzecz Pexim Cardinfo za sprzt wynosi 784.125 EUR, za za instalacj
bankomatów - 20.000 EUR. Okres gwarancji na sprzt wynosi 24 miesice, lecz nie wicej ni 26
miesicy od daty dostawy sprztu. Obsuga sprztu stanowi przedmiot odrbnej umowy. Cena za
obsug oraz jej warunki okrelone s w midzynarodowej umowie ramowej zawartej przez Alpha
Bank a.d. Beograd i Wincor Nixdorf Information System S.A. Pexim Cardinfo ma obowizek zapewni
jednodniowe szkolenie zespoowi Alpha Bank a.d. Beograd. Umowa nie moe zosta rozwizana bez
uprzedniego pisemnego zawiadomienia obu stron. Ewentualne spory strony bd staray si
rozstrzyga polubownie w duchu dobrej wspópracy gospodarczej. Jeeli nie bdzie to moliwe strony uzgodniy, e waciwym sdem bdzie sd w Belgradzie. Prawem waciwym jest prawo
serbskie.
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Umowa sprzeday sprztu nr 4127 zawarta dnia 13 wrzenia 2007 r. pomidzy Pexim Cardinfo a
Poljoprivredna Banka Agro Banka a.d.
W dniu 13 wrzenia 2007 r., Poljoprivredna Banka Agro Banka a.d. Beograd i Pexim Cardinfo d.o.o.
Beograd zawary umow sprzeday sprztu nr 4127. Przedmiotem umowy jest sprzeda sprztu do
obsugi kart debetowych (bankomaty). Wynagrodzenie zapacone przez Poljoprivredna Banka Agro
Banka a.d. Beograd na rzecz Pexim Cardinfo wynioso 785.925 EUR plus VAT. Z tytuu instalacji
bankomatów poza Belgradem, Agro Banka a.d. zapacia Pexim Cardinfo kwot 250 EUR wraz z
kosztami transportu za jeden bankomat. Okres gwarancji na sprzt wynosi 12 miesice od daty
dostawy sprztu. Obsuga pogwarancyjna sprztu bdzie przedmiotem odrbnej umowy. Pexim
Cardinfo ma obowizek zapewni szkolenie zespoowi Alpha Bank a.d. Beograd. Umowa nie moe
zosta rozwizana bez uprzedniego pisemnego zawiadomienia obu stron. Prawem waciwym jest
prawo serbskie. Ewentualne spory strony bd staray si rozstrzyga polubownie w duchu dobrej
wspópracy gospodarczej. Jeeli nie bdzie to moliwe - strony uzgodniy, e waciwym sdem
bdzie sd w Belgradzie.

FIBa Software S.r.l.
Umowa licencyjna nr 2766/02.04.2002 zawarta dnia 2 kwietnia 2002 r. pomidzy FIBa Software a
Banca Romaneasca
W dniu 2 kwietnia 2002 r. FIBa Software, jako licencjodawca i Banca Romaneasca jako uytkownik
zawary Umow licencyjn nr 2766. Przedmiotem umowy jest niewyczne udzielenie prawa do
uytkowania oraz wdroenia produktów programowych (w szczególnoci licencji INTBank i Oracle), a
take wiadczenie usug powdroeniowych, wsparcia i obsugi. Ponadto, FIBa Software zobowizaa
si do zorganizowania szkole dla pracowników banku za cen 100 USD na osob. Wynagrodzenie
nalene od Banca Romaneasca na rzecz FIBa Software wynosio okoo 290.240 USD. Jako
zabezpieczenie wykonania umowy FIBa Software zoya kaucj w wysokoci 10% wartoci umowy.
W przypadku niewykonania zobowiza umownych przez FIBa Software Banca Romaneasca bdzie
mia prawo rozwiza umow i/lub dokona potrcenia z depozytu zoonego przez FIBa Software.
FIBa Software zobowizaa si na wasny koszt naprawi wszelkie bdy i braki odnotowane przez
uytkownika w zakresie dziaania produktów programowych. W tym zakresie strony miay zawrze
umow dotyczc napraw dostarczonych produktów oraz obsugi gwarancyjnej. Umowa zostaa
zawarta na okres jednego roku. Kada ze stron ma prawo do jej przedterminowego rozwizania, jeli
druga strona: (i) nie wykonuje swoich obowizków umownych i nie naprawia tej sytuacji przez okres
30 dni od daty dorczenia jej przez drug stron wezwania w sprawie naruszenia; (ii) zaprzestaje
cakowicie lub czciowo prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, (iii) staje si niewypacalna lub
zostaje wobec niej wszczte postpowanie upadociowe, lub (iv) dochodzi do zajcia jej aktywów.
Umowa moe zosta jednostronnie rozwizana przez kad ze stron za co najmniej dwumiesicznym
wypowiedzeniem. Umowa zostaa zmieniona 21 aneksami, z których waniejsze prezentuje ponisza
tabela.
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Aneks

Przedmiot umowy

Warto

Aneks nr 7/25.04.2006 r.

Udzielenie prawa do korzystania z ponad
100
licencji
na
oprogramowanie
i
wiadczenie usug wdroeniowych.

40.000 USD (26.666,6 EUR) + VAT za licencje i
3.825/ miesicznie za wsparcie techniczne

Aneks nr 8/28.04.2006 r.

Wdroenie interfejsu do pakietu bankowoci
internetowej i zapewnienie technicznego
wsparcia po wdroeniu.

25.000 EUR + VAT za licencje, patne w dwóch
ratach zgodnie z harmonogramem realizacji oraz
380 EUR miesicznie za wsparcie techniczne,
patne z góry, co miesic

Aneks nr 9/04.07.2006 r.

wiadczenie dodatkowych usug wsparcia
technicznego.

6.000 USD rocznie (4.000 EUR) + VAT

Aneks nr 9/08.08.2006 r.

Wdroenie interfejsu do pakietu bankowoci
internetowej i zapewnienie technicznego
wsparcia po wdroeniu.

20.000 EUR + VAT z tyt. licencji, patne w dwóch
ratach zgodnie z programem wdroenia i 320
EUR/miesicznie z tyt. powdroeniowych usug
wsparcia technicznego, patne z góry, co miesic.

Aneks nr
11/08.11.2006 r.

Wdroenie interfejsu do pakietu bankowoci
internetowej i zapewnienie technicznego
wsparcia po wdroeniu.

21.780 EUR + VAT patne w dwóch ratach
zgodnie z programem wdroenia i 320 EUR
miesicznie z tyt. usug wsparcia technicznego

Aneks nr
12/18.12.2006 r.

Wdroenie licencji na oprogramowanie do
obsugi depozytów jednodniowych overnight
oraz zapewnienie technicznego wsparcia po
wdroeniu.

22.500 EUR + VAT patne w dwóch ratach
zgodnie z programem wdroenia i 3.600 EUR
rocznie.

Aneks nr
14/19.02.2007 r.

Wdroenie pakietu programów dla systemu
INTBank.

14.830 EUR + VAT patne w dwóch ratach
zgodnie z programem wdroenia.

Aneks nr
15/19.03.2007 r.

Wdroenie
ulepszonej
systemu INTBank

54.000 EUR + VAT patne w dwóch ratach
zgodnie z programem wdroenia.

Aneks nr
16/20.03.2007 r.

Udzielenie prawa do korzystania z ponad
300 nowych licencji na INTBank.

USD 120.000 (80.000 EUR) + VAT

Aneks nr
17/20.09.2007 r.

Udzielenie prawa do korzystania z ponad
125 licencji programowych

USD 50.000 (33.333 EUR) + VAT za licencje i
8.833 USD rocznie (5.888,67 EUR) za wsparcie
techniczne.

Aneks nr
18/20.09.2007 r.

Udzielenie prawa do korzystania z licencji
programowych i wdroenie tych licencji.

72.560 EUR + VAT patne w trzech ratach
zgodnie z programem wdroenia.

Aneks nr
19/25.01.2008 r.

Udzielenie prawa do korzystania z licencji
na modu SEPA i jego wdroenie.

22.000 EUR + VAT patne w dwóch ratach
zgodnie z programem wdroenia.

Aneks nr
20/10.06.2008 r.

Udzielenie prawa do korzystania z licencji
na modu obciania konta Direct Debit,
jego wdroenie i zapewnienie wsparcia
technicznego oraz obsugi.

57.000 EUR + VAT za licencje i wdroenie oraz
7.200 EUR rocznie za wsparcie techniczne i
obsug. Pierwsza kwota patna w dwóch ratach
zgodnie z programem wdroenia. Wynagrodzenie
za wsparcie techniczne i obsug pacone
poczwszy od ostatniego etapu wdroenia, co
miesic, z góry.

Aneks nr
21/10.06.2008 r.

Udzielenie prawa do korzystania z licencji
programowych i wdroenie tych licencji.

32.000 EUR +VAT patne w dwóch ratach zgodnie
z programem wdroenia.

wersji

silnika

Oprócz trzech ostatnich z wyej wymienionych aneksów, których realizacja jeszcze trwa, obowizki
wynikajce z pozostaych zostay przez strony wykonane. Wszystkie aneksy okrelaj szczególne
warunki, natomiast warunki ogólne okrelone s w Umowie ramowej nr 2766/02.04.2002.
Umowa o usugi naprawcze i gwarancyjne nr 2767/02.04.2002 zawarta dnia 2 kwietnia 2002 r.
pomidzy FIBa Software and Banca Romaneasca
W dniu 2 kwietnia 2002 r. FIBa Software jako dostawca i Banca Romaneasca jako odbiorca zawary
Umow nr 2767. Przedmiotem umowy jest wiadczenie przez FIBa Software wsparcia technicznego i
obsugi produktów programowych dostarczonych Banca Romaneasca na podstawie Umowy
licencyjnej nr 2766/02.04.2002. Wynagrodzenie nalene od Banca Romaneasca wynosi 25.179 USD
+ VAT rocznie, jest patne w okresach miesicznych, w terminie trzech dni roboczych od daty
otrzymania faktury. Umowa zostaa zawarta na okres jednego roku. Kada ze stron moe rozwiza j
przedterminowo, jeli druga strona: (i) nie wykonuje obowizków wynikajcych z umowy, (ii)
zaprzestaje cakowicie lub czciowo prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, lub (iii) staje si
niewypacalna lub zostaje wobec niej wszczte postpowanie upadociowe, lub (iv) dochodzi do
zajcia jej aktywów.

242

Umowa licencyjna zawarta dnia 20 lutego 2006 r. pomidzy FIBa Software a CEC (Rumu ski
Bank Oszczdnociowy)
W dniu 20 lutego 2006 r. FIBa Software jako licencjodawca i CEC jako uytkownik zawary umow
licencyjn dotyczc dostawy towarów i wiadczenia usug, niezbdnych do funkcjonowania
scentralizowanego zarzdzania kredytami. Ponadto, FIBa Software zobowizaa si zapewni
pracownikom CEC szkolenia oraz wiadczy usugi wsparcia technicznego. Licencje udzielone przez
FIBa Software mog by przenoszone na rzecz osób trzecich tylko za uprzedni zgod licencjodawcy.
Zgodnie z umow CEC mia zapaci FIBa Software nastpujce kwoty:

Licencje/usugi

Warto

Licencja pilotaowa na modu kredyty komercyjne INTBank
+ 20 uytkowników
Licencje dla 150 dodatkowych uytkowników
Kada nowa grupa 50 dodatkowych uytkowników

149.000 EUR + VAT

INTBank
upgrade
licencji
na
modu
kredytów
konsumpcyjnych – system podstawowy (core) + 50
uytkowników
Licencje dla 300 dodatkowych uytkowników
Kada nowa grupa 50 dodatkowych uytkowników

60.000 EUR + VAT

Usugi wdroeniowe dot. licencji na modu kredytów
komercyjnych INTBank
Usugi wdroeniowe dot. licencji na modu kredytów
konsumpcyjnych INTBank

60.000 EUR + VAT

35.000 EUR + VAT
15.000 EUR + VAT

65.000 EUR + VAT
15.000 EUR + VAT

30.000

Koszt wsparcia technicznego i usug gwarancyjnych stanowi 15% cznej wartoci projektu. Patno
odbywa si w czterech równych ratach. Jako zabezpieczenie wykonania umowy FIBa Software zoyo
zapewnio gwarancj w wysokoci 5% wartoci kontraktu. Umowa zostaa zawarta na okres 2 lat.
Umowa moe zosta automatycznie przeduona na jeden okres jeli adna ze stron nie dorczy
wczeniej drugiej stronie zawiadomienia o zamiarze nieprzeduenia umowy. Kada ze stron moe
wypowiedzie umow bez dodatkowych formalnoci, jeli druga strona opó nia wykonanie swoich
obowizków wynikajcych z umowy przez okres przekraczajcy 30 dni. CEC ma prawo jednostronnie
rozwiza umow nie wczeniej ni 1 rok od chwili rozpoczcia wykorzystywania oprogramowania i z
zachowaniem trzymiesicznego okresu wypowiedzenia. Umowa bya zmieniana nastpujcymi
aneksami:

Aneks

Przedmiot aneksu

Warto

Aneks nr 1/5.04.2007 r.

Wdroenie w ramach systemu INTBank systemu do
generowania informacji niezbdnych dla potrzeb
sprawozdawczoci dla rumuskiego banku centralnego

12.500 EUR + VAT

Aneks nr 2/22.05.2007
r.

Udostpnienie licencji Oracle DBEE i usugi wdroeniowe

280.000 USD (186.666,6 EUR) + VAT

Aneks nr 3/17.10.2007
r.

Wdroenie w ramach systemu INTBank systemu do
generowania informacji niezbdnych dla potrzeb
sprawozdawczoci dla rumuskiego banku centralnego

28.700 EUR + VAT

Aneks nr [3]/2008 r.

Zmiana logo i nazwy CEC drukowanych na dokumentach
generowanych przez programy systemu INTBank.

33.500 EUR + VAT

Aneks nr
4/248/17.06.2008 r.

Przeduenie o 1 rok usug wsparcia Oracle nabytych
zgodnie z aneksem nr 2/22.05.2007 r.

33.500 EUR + VAT

Obowizki wynikajce z umowy i aneksów byy przez strony wykonywane terminowo.
Umowa licencyjna nr WB011128/28.11.2001 zawarta dnia 28 listopada 2001 r. pomidzy FIBa
Software a Commercial Bank Intesa Sanpaolo Romania S.A.
W dniu 28 listopada 2001 r. FIBa Software jako licencjodawca oraz Commercial Bank Intesa Sanpaolo
Romania SA jako uytkownik zawarli Umow licencyjn nr WB011128. Przedmiotem tej umowy bya
dostawa i wdroenie systemu oprogramowania INTBank. Wynagrodzenie nalene od uytkownika z
tytuu tej umowy wynosio okoo 576.411 EUR + VAT. Zgodnie z umow FIBa Software gwarantuje
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dobre funkcjonowanie oprogramowania przez okres szeciu lat od wdroenia. Kada ze stron moe
rozwiza umow jeli druga strona: (i) nie wykonuje swoich obowizków umownych i nie naprawia
tego naruszenia mimo upywu 90 dni od dorczenia jej pisemnego wezwania w tej sprawie; (ii)
zaprzestaa cakowicie lub czciowo prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, lub (iii) staa si
niewypacalna lub wszczto wobec niej postpowanie upadociowe/likwidacyjne. Umowa zostaa
zmieniona szeregiem aneksów, z których pozycje istotne dla spóki FIBa Software wybrano i opisano
w tabeli poniej:

Aneks

Przedmiot

Aneks nr 8/03.01.2007

Zapewnienie wsparcia technicznego i pomocy w przypadku
koniecznoci skorzystania z centrum awaryjnego (Disasters
Recovery Center).

Warto

--

Aneks nr
12/21.12.2007

Zapewnienie obsugi w celu integracji aplikacji scoringu
kredytowego (CRIF) z systemem INTBank.

75.000 EUR + VAT

Aneks nr
14/29.02.2008

Dostawa i wdroenie: (i) licencji dla 200 uytkowników
systemu INTBank; (ii) licencji BOS dla 10.000 kart.

130.000 EUR + VAT dla licencji
INTBank
25.000 EUR + VAT dla licencji
BOS
15.600 EUR wsparcie techniczne
dla licencji INTBank
3.000 EUR wsparcie techniczne
dla licencji BOS

Umowa licencyjna nr WB02730/30.07.2002 zawarta dnia 30 lipca 2002 r. pomidzy FIBa
Software a Commercial Bank Intesa Sanpaolo Romania S.A.
W dniu 30 lipca 2002 r. FIBa Software jako licencjodawca i Commercial Bank Intesa Sanpaolo
Romania SA jako uytkownik, zawary Umow licencyjn nr WB02730. Przedmiotem umowy jest
udzielenie i wdroenie licencji „Bank@You” oraz licencji na Oracle Database Standard Edition.
Wynagrodzenie nalene od uytkownika wynosi: (i) 137.750 USD + VAT za licencj „Bank@You”; (ii)
36.300 USD + VAT za licencj Oracle Database Standard Edition; (iii) 38.300 USD za usugi
wdroeniowe; (iv) 21.000 USD za usugi techniczne i gwarancyjne. Kada ze stron moe rozwiza
umow jeli druga strona: (i) nie wykonuje swoich obowizków umownych i nie naprawia tego
naruszenia mimo upywu 90 dni od dorczenia jej pisemnego wezwania w tej sprawie; (ii) zaprzestaa
cakowicie lub czciowo prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, lub (iii) staa si niewypacalna lub
wszczto wobec niej postpowanie upadociowe/likwidacyjne. Umowa zostaa zmieniona szeregiem
aneksów, z których pozycje istotne dla spóki FIBa Software wybrano i opisano w tabeli poniej:

Aneks

Przedmiot

Aneks nr 1/03.03.2005

Objanienie zobowizania dot. zachowania poufnoci
podjtego przez FIBa Software; FIBa Software ma prawo
ujawni informacje poufne podwykonawcom zatrudnionym
przy wdraaniu oprogramowania;
Zobowizanie FIBa Software do przestrzegania przepisów
prawa dotyczcych danych osobowych.

Aneks nr 2/07.03.2006

Zobowizanie FIBa Software do przestrzegania zasad
polityki bezpieczestwa uytkownika.

Aneks nr 4/03.01.2007

Udzielenie wsparcia technicznego i pomocy w przypadku
koniecznoci skorzystania z centrum awaryjnego (Disasters
Recovery Center).

Aneks nr
02/29.02.2008

Udzielenie i
„Bank@You”

wdroenie

1.000

Warto

dodatkowych

licencji

35.000 EUR + VAT
4.200 EUR + VAT dla wsparcia
technicznego i usug gwarancyjnych

Umowa wsparcia technicznego i obsugi gwarancyjnej zawarta dnia 15 listopada 2002 r.
pomidzy FIBa Software and Commercial Bank Intesa Sanpaolo Romania S.A.
W dniu 15 listopada 2002 r. FIBa Software jako dostawca i Commercial Bank Intesa Sanpaolo
Romania SA jako odbiorca zawary Umow nr 40. Przedmiotem umowy jest wiadczenie przez FIBa
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Software wsparcia technicznego i obsugi gwarancyjnej produktów programowych przekazanych
Commercial Bank Intesa Sanpaolo Romania SA w ramach Umowy licencyjnej nr
WB011128/28.11.2001. Wynagrodzenie nalene od Commercial Bank Intesa Sanpaolo Romania S.A.
stanowi 12 % cznej wartoci Umowy licencyjnej nr WB011128/28.11.2001, tzn. okoo 69.000 EUR.
Umowa zostaa podpisana na okres 1 roku. Kada ze stron moe rozwiza umow, jeli druga
strona: (i) nie wykonuje swoich obowizków umownych i nie naprawia tego naruszenia mimo upywu
30 dni od dorczenia jej pisemnego wezwania w tej sprawie, (ii) zaprzestaa cakowicie lub czciowo
prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, lub (iii) staa si niewypacalna, lub wszczto wobec niej
postpowanie upadociowe/likwidacyjne, lub (iv) jej aktywa zostay zajte.
Umowa o wiadczenie usug nr 488/27.03.2008 zawarta dnia 27 marca 2008 r. pomidzy FIBa
Software i Commercial Bank Intesa Sanpaolo Romania S.A.
W dniu 27 marca 2008 r. FIBa Software jako usugodawca i Commercial Bank Intesa Sanpaolo
Romania S.A. jako usugobiorca zawary Umow nr 488. Przedmiotem umowy jest wiadczenie przez
FIBa Software informatycznych usug konsultingowych, usug projektowania, wdraania, testowania i
innych szczególnych usug zlecanych przez usugobiorc na podstawie skadanych zlece.
Wynagrodzenie nalene od Commercial Bank Intesa Sanpaolo Romania SA okrelone zostao w
umowie w formie stawek godzinowych. Kada ze stron moe rozwiza umow, jeli druga strona: (i)
nie wykonuje swoich obowizków umownych i nie naprawia tego naruszenia mimo upywu 30 dni od
dorczenia jej pisemnego wezwania w tej sprawie, (ii) zaprzestaa cakowicie lub czciowo
prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, lub (iii) staa si niewypacalna lub wszczto wobec niej
postpowanie upadociowe/likwidacyjne, lub (iv) jej aktywa zostay zajte. Warto transakcji
wypracowanych z Commercial Bank Intesa Sanpaolo Romania S.A. (nowa nazwa banku od 13
stycznia 2008 r.) wyniosa w 2006 r. – 1.144.630 RON (równowarto 317.952,78 EUR); w 2007 r. 1.335.118 RON (równowarto 370.866,11 EUR) i w 2008 r. - 1.982.496 RON (równowarto
550.693,33 EUR).

Net Consulting S.r.l.
Umowa nr 07/04/037 zawarta dnia 18 kwietnia 2007 r. pomidzy Net Consulting S.r.l. a
Rumu skim Bankiem Oszczdnociowym
W dniu 18 kwietnia 2007 r. Net Consulting S.r.l. i Romanian Savings Bank SA zawary Umow
sprzeday nr 07/04/037. Przedmiotem umowy jest sprzeda licencji i integracja oprogramowania
(multichannel banking solution) oraz wiadczenie zwizanych z nim usug (wsparcie powdroeniowe,
obsuga) przez Net Consulting S.r.l. Wynagrodzenie zapacone przez Romanian Savings Bank SA na
rzecz Net Consulting wynioso 1.953.893,13 RON. Jako zabezpieczenie wykonania umowy Net
Consulting zapewnio gwarancj w wysokoci 5% wartoci kontraktu, z VAT. Gwarancja zostanie
zwolniona po wyganiciu umowy. Umowa zostaa zawarta na okres 1 roku do 18 kwietnia 2008 r.
Zgodnie z postanowieniami umowy zostaa ona automatycznie przeduona na kolejny 1 rok.
Romanian Savings Bank SA ma prawo rozwiza umow z zachowaniem trzymiesicznego okresu
wypowiedzenia, za wypowiedzeniem dorczonym Net Consulting nie wczeniej ni 1 rok od
rozpoczcia uytkowania oprogramowania stanowicego przedmiot umowy, bez uzasadniania.
Umowa podlega prawu rumuskiemu. Ewentualne spory bd rozstrzygane przez waciwe sdy
rumuskie.
Umowa zawarta z Hewlett – Packard (Romania) S.r.l.
Jako niewyczny, autoryzowany partner sprzeday i serwisu Net Consulting zawar szereg umów (nr
YEZAI/17.05.2007; YCZHC/17.05.2007; YEZAp/17.05.2007; YEZ64/06.06.2006 z Hewlett – Packard
(Romania) SRL („HP”) w okresie od 2006 roku do dzi. Umowy te zawieraj standardowe warunki
opisane poniej. Ich przedmiotem jest nabywanie przez Net Consulting sprztu i oprogramowania HP.
Wynagrodzenie okrelone jest dla poszczególnych produktów HP. Patnoci wynagrodzenia
dokonywane s co do zasady w terminie 30 dni od wystawienia faktury HP. Net Consulting ma
obowizek osign okrelone minimalne poziomy zakupów w kadym szeciomiesicznym okresie
dla poszczególnych produktów. Jeli Net Consulting nie osignie tych progów, HP moe nie udzieli
dalszych zniek i rabatów. Net Consulting zobowizao si nie odsprzedawa produktów HP poza
Uni Europejsk i krajami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA. Umowa moe
zosta rozwizana w nastpujcych okolicznociach: (i) przez Net Consulting – w kadym czasie; (ii)
przez HP – w kadym czasie jeeli Net Consulting nie naprawi naruszenia swoich obowizków w
terminie 30 dni od pisemnego wezwania do jego naprawienia, z dorczeniem pisemnego
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zawiadomienia Net Consulting z 60 dniowym wyprzedzeniem jeli HP postanowi zmieni warunki
wszystkich umów okrelonego typu zawartych przez Net Consulting; (iii) którakolwiek ze stron stanie
si niewypacalna lub zostanie wobec niej wszczte postpowanie upadociowe. W przypadku
rozwizania umowy bez uzasadnienia Net Consulting moe przez okres maksimum trzech miesicy
nadal sprzedawa produkty HP pozostajce na jego stanie lub dostarczone po dacie rozwizania
umowy. W przypadku rozwizania umowy z uzasadnionych przyczyn Net Consulting niezwocznie
zaprzestanie sprzeday produktów HP i powstrzyma si od przedstawiania si jako autoryzowany
partner sprzeday i serwisu HP oraz od korzystania ze znaków towarowych i nazwy HP. Net
Consulting zobowizane jest niezwocznie zawiadomi HP o wszelkich zmianach kontroli nad spók i
innych uwarunkowaniach operacyjnych. HP zastrzega sobie prawo ponownego poddania Net
Consulting procedurze kwalifikacyjnej po zajciu takich zmian. Umowa podlega prawu
szwajcarskiemu. Ewentualne spory wynikajce z umowy lub zwizane z ni bd rozstrzygane przez
sdy w Genewie.

Umowy zawarte 6 wrzenia 2007 r. pomidzy Net Consulting S.r.l. a Microsoft Ireland
Operations Ltd.
W dniu 6 wrzenia 2007 r., Net Consulting jako odbiorca i Microsoft Ireland Operations Limited jako
dostawca, zawarli Microsoft Channel Agreement (Umow Kanaow Microsoft) (Autoryzacja Large
Account Reseller). Przedmiotem umowy jest upowanienie Net Consulting, jako niewycznego Large
Account Reseller (dostawca dla duych klientów) w Rumunii, do dostarczania licencjonowanego
oprogramowania spóki Microsoft. Na mocy tych umów, spóka Net Consulting otrzymaa autoryzacj
jako sprzedawca na okres 1 roku do dnia 6 wrzenia 2008 r. Autoryzacja bdzie automatycznie
odnawiana. Ceny spóki Microsoft na wszystkie zamówienia klientów na licencjonowane
oprogramowanie i gwarancje na oprogramowanie s dostpne na Stronie Internetowej Partnera
Kanaowego, ewentualnie w cenniku dorczonym spóce Net Consulting przez Microsoft w zwizku z
konkretnym Customer’s Enterprise Agreement Enrollment. Net Consulting musi zweryfikowa i
podpisa zapis klienta. Przez podpisanie zapisu, Net Consulting zgadza si zapaci spóce Microsoft
nalene kwoty za wszystkie zoone przez klientów zamówienia na licencjonowane oprogramowanie,
gwarancje na oprogramowanie oraz skadniki dokumentacji. Net Consulting moe odstpi od
wykonywania swoich praw i obowizków, zwizanych z jakimkolwiek zapisem, którym zarzdza,
poprzez powiadomienie spóki Microsoft i klienta, którego takie odstpienie dotyczy. Prawa i obowizki
Net Consulting wygasn z upywem 30 dni od dorczenia powiadomienia. Net Consulting musi
zapaci wszystkie nalenoci wynikajce z faktur z dat patnoci przed dat rozwizania. Jeeli
Microsoft cofnie autoryzacj bez powodu lub autoryzacja wyganie, Microsoft moe zezwoli spóce
Net Consulting na kontynuowanie przyjmowania zamówie i pobierania opat za licencjonowane
oprogramowanie oraz gwarancje na oprogramowanie od istniejcych klientów spóki Net Consulting,
do chwili wyganicia umów z takimi klientami lub wyboru przez nich nowego partnera LAR (Large
Account Reseller), pod warunkiem, e spóka Net Consulting bdzie przestrzega warunków Umowy
Kanaowej Microsoft. Jeli spóka Net Consulting bdzie kontynuowaa przyjmowanie zamówie i
pobieranie opat od istniejcych klientów, warunki autoryzacji, która okrela prawa i zobowizania Net
Consulting zwizane przyjmowaniem zamówie i pobieraniem opat zachowuj moc wic po
rozwizaniu lub wyganiciu autoryzacji. Net Consulting musi zapaci wszystkie nalenoci
wynikajce z faktur z dat patnoci przed dat rozwizania. W dniu 6 wrzenia 2007 r., Net
Consulting jako beneficjent i Microsoft Ireland Operations Limited jako dostawca, zawarli Umow
Kanaow Microsoft (Odsprzedawcy). Przedmiotem umowy jest przyznanie niewycznego prawa
spóce Net Consulting do uczestniczenia w niektórych programach kanaowych spóki Microsoft oraz
dostarczania licencjonowania oprogramowania Microsoft. Wynagrodzenie wynikajce z umów bdzie
patne przez Net Consulting w dniu oznaczonym na fakturze wystawionej przez Microsoft. Warto
umowy do czerwca 2008 r. wynosi 10.589.000 USD. Net Consulting ma prawo do uywania nazwy
spóki Microsoft, nazw technologii oraz znaków towarowych tej spóki w postaci niesformatowanego
tekstu w celach dokadnej identyfikacji i odniesienia do spóki Microsoft oraz jej technologii i usug. Net
Consulting ma pene prawo do negocjowania i ustalania cen i warunków zapaty z klientami. Umowa
Kanaowa Microsoft (Odsprzedawcy) zawarta zostaa na okres do 31 sierpnia 2010 r. Umowa nie
bdzie automatycznie odnawiana. Umowa moe by rozwizana przez którkolwiek ze stron bez
podania powodu oraz bez udziau sdów poprzez dorczenie drugiej stronie pisemnego
powiadomienia z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Jeli którakolwiek ze stron naruszy warunki
umowy, druga strona moe z tego powodu rozwiza umow. Strona rozwizujca dorczy stronie,
która dokonaa naruszenia, pisemne powiadomienie, w którym wyznaczy co najmniej 30-dniowy okres
na usunicie naruszenia, jeeli przyczyna stanowica podstaw do rozwizania umowy jest usuwalna.
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Jeli przyczyna rozwizania umowy jest nieusuwalna, rozwizanie jest skuteczne z momentem
dorczenia pisemnego powiadomienia od strony rozwizujcej. Ujawnienie poufnych informacji,
sprzeniewierzenie wasnoci intelektualnej spóki Microsoft lub postpowanie likwidacyjne,
upadociowe lub inne podobne postpowanie stanowi podstaw do natychmiastowego rozwizania
umowy. Umowa zostaa poddana prawu irlandzkiemu. Spory wynikajce z umowy lub w zwizku z ni
zostan rozstrzygnite przez sdy irlandzkie.
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DEFINICJE
O ile kontekst nie wskazuje inaczej, w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym obowizuj
nastpujce definicje:
Asseco Poland S.A., Asseco Poland

Asseco Poland S.A., spóka akcyjna z siedzib w Rzeszowie,
wpisana do rejestru przedsibiorców Krajowego Rejestru
Sdowego pod numerem KRS 0000033391

Antegra d.o.o., Antegra

Antegra d.o.o. - spóka z ograniczon odpowiedzialnoci
prowadzca dziaalno na podstawie przepisów prawa
serbskiego, z siedzib w Belgradzie, wpisana do Agencji
Rejestracji Spóek w Belgradzie pod numerem BD 3742/2005.

Arbor Informatika
Informatika

d.o.o.,

Asseco Poland

Arbor Arbor
Informatika
d.o.o.
spóka
z
ograniczon
odpowiedzialnoci prowadzca dziaalno na podstawie
przepisów prawa chorwackiego z siedzib w Rijece, wpisana do
rejestru sdowego prowadzone przez sd gospodarczy w Rijece
pod numerem 040052295.
Asseco Poland S.A. w siedzib w Rzeszowie

Asseco Slovakia, Asseco Slovakia Asseco Slovakia a.s., spóka akcyjna z siedzib w Bratysawie,
a.s.
821 09, Trenianska 56/A, Republika Sowacka, wpisana do
rejestru handlowego w Sdzie Rejonowym Bratysawa I, dzia Sa,
wpis 2024/B pod numerem 35760419
Asseco South Eastern Europe, Asseco South Eastern Europe Spóka Akcyjna z siedzib w
Asseco South Eastern Europe S.A., Rzeszowie
Asseco SEE, ASEE, Spóka, Emitent
BAM

Marka zamienna, jednostka monetarna Bonii i Hercegowiny

Biegy Rewident

Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzib w Warszawie

CIT

Podatek dochodowy od przedsibiorstw

Czynniki Ryzyka

Ryzyka opisane w Rozdziale „Czynniki ryzyka”

Deutsche Telekom

Deutsche Telekom AG – jedna z najwikszych
telekomunikacyjnych w Europie i na wiecie

Dokument Rejestracyjny

Niniejszy dokument rejestracyjny, stanowicy cznie z
Dokumentem Ofertowym i Dokumentem Podsumowujcym
sporzdzonym przez Spók Prospekt Emisyjny Spóki
sporzdzony zgodnie z Rozporzdzeniem o Prospekcie

firm

Dyrektywa w sprawie Prospektu; Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
Dyrektywa Prospektowa
4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego
publikowanego w zwizku z publiczn ofert lub dopuszczeniem
do obrotu papierów wartociowych i zmieniajc dyrektyw
2001/34/WE (Dz. U. L. 345 z 31.12.2003)
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Dz. U.

Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej

EFTA

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu EFTA (European
Free Trade Association)

EUR, euro

Jednostka monetarna Unii Europejskiej

FIBa Software S.r.l., FIBa Software

FIBa Software S.r.l. – spóka z ograniczon odpowiedzialnoci
prowadzca dziaalno na podstawie przepisów prawa
rumuskiego, z siedzib w Bukareszcie, wpisana do rejestru
handlowego w Bukareszcie pod numerem J40/7836/1997
(zunifikowany numer rejestru 9843296).

Grupa Asseco Slovakia

Grupa kapitaowa Asseco Slovakia w rozumieniu MSSF

Grupa Asseco Poland S.A., Grupa Grupa Kapitaowa Asseco Poland S.A. w rozumieniu MSSF
Asseco Poland
Grupa, Grupa Kapitaowa, Grupa Grupa Asseco South Eastern Europe S.A. w rozumieniu Ustawy
Kapitaowa Asseco SEE
o Rachunkowoci.
Gieda
GPW

Papierów

Wartociowych, Gieda Papierów Wartociowych w Warszawie Spóka Akcyjna

HRK

Kuna chorwacka, jednostka monetarna Republiki Chorwackiej

KDPW, Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartociowych Spóka Akcyjna z
siedzib w Warszawie

Kodeks Cywilny, KC

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964
r.; Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Kodeks Spóek Handlowych, KSH

Ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 r. – Kodeks Spóek Handlowych
(Dz. U. z 2000 r.; Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Komisja, KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KRS

Krajowy Rejestr Sdowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sdowym (tekst jednolity: Dz.U. z
2001 r., Nr 17, poz. 209, ze zm.)

Logos d.o.o., Logos

Logos d.o.o. – spóka z ograniczon odpowiedzialnoci
prowadzca dziaalno na podstawie przepisów prawa
chorwackiego z siedzib w Zagrzebiu, wpisana do rejestru
sdowego prowadzone przez sd gospodarczy w Zagrzebiu pod
numerem 080271203

Microsoft

Microsoft Corporation – jedna z najwikszych na wiecie firma
brany komputerowej

MKD

Denar macedoski, jednostka monetarna Macedonii

MSR

Midzynarodowe Standardy Rachunkowoci

MSSF

Midzynarodowe Standardy Sprawozdawczoci Finansowej

Net Consulting S.r.l., Net Consulting

Net Consulting S.r.l. – spóka z ograniczon odpowiedzialnoci
prowadzca dziaalno na podstawie przepisów prawa
rumuskiego, z siedzib w Bukareszcie, wpisana do rejestru
handlowego w Bukareszcie pod numerem J40/24592/1994
(zunifikowany numer rejestru 6614131)
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NWZ,
Nadzwyczajne
Walne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóki Asseco South
Zgromadzenie,
Nadzwyczajne Eastern Europe S.A.
Walne Zgromadzenia Emitenta,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spóki
Oracle

Oracle Corporation – jedna z najwikszych firm informatycznych
na wiecie, specjalizujca si m.in. w technologiach baz danych.

Ordynacja Podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst
jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

Pastwo czonkowskie

Pastwo nalece do Unii Europejskiej

Pexim Cardinfo
Cardinfo

d.o.o.,

Pexim Pexim Cardinfo d.o.o. spóka z ograniczon odpowiedzialnoci
prowadzca dziaalno na podstawie przepisów prawa
serbskiego, z siedzib w Belgradzie, wpisana do Agencji
Rejestracji Spóek w Belgradzie pod numerem BD 84331

Pexim d.o.o. Beograd, Pexim, Pexim Pexim d.o.o. - spóka z ograniczon odpowiedzialnoci
Solution
prowadzca dziaalno na podstawie przepisów prawa
serbskiego, z siedzib w Belgradzie, wpisana do Agencji
Rejestracji Spóek w Belgradzie pod numerem BD 14724
Pion, Pion Biznesowy

Komórka organizacyjna Emitenta

PKB

Produkt Krajowy Brutto

PLN, z, zoty

Zoty - jednostka monetarna Rzeczpospolitej Polskiej

Prospekt, Prospekt Emisyjny

Prospekt emisyjny, bdcy jedynym prawnie wicym
dokumentem zawierajcym informacje o Spóce oraz akcjach,
sporzdzony zgodnie z Rozporzdzeniem o Prospekcie, na który
skadaj si niniejszy Dokument Rejestracyjny oraz sporzdzone
przez Spók Dokument Podsumowujcy i Dokument Ofertowy

Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza spóki Asseco South Eastern Europe S.A.
Emitenta, Rada Nadzorcza Spóki
Regulamin Giedy, Regulamin Giedy Regulamin Giedy Papierów Wartociowych w Warszawie
Papierów
Wartociowych,
Regulamin GPW
RON

Lej rumuski, jednostka monetarna Rumunii

Rozporzdzenie o kontroli

Rozporzdzenie Rady (WE) Nr 139/2004 w sprawie kontroli
koncentracji przedsibiorstw

Rozporzdzenie
Rozporzdzenie
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o

Prospekcie, Rozporzdzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia
2004 r. wykonujce dyrektyw 2003/71/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w
prospektach emisyjnych oraz formy, wczenia przez odniesienie
i
publikacji
takich
prospektów
emisyjnych
oraz
rozpowszechniania reklam (Dz. U. UE L 215, str. 3 z 2004 r.)

Rozporzdzenie o Rynku

Rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 14 pa dziernika 2005
r. w sprawie szczegóowych warunków, jakie musi spenia rynek
oficjalnych notowa giedowych oraz emitenci papierów
wartociowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. Nr
206, poz. 1712)

RSD

dinar serbski, jednostka monetarna Republiki Serbii

Sd Rejestrowy

Sd Rejonowy w Rzeszowie,
Krajowego Rejestru Sdowego

Skonsolidowane
Finansowe Pro Forma

Spóki Zalene

XII

Wydzia

Gospodarczy

Informacje Informacja finansowa pro forma uwzgldniajca skonsolidowany
bilans na dzie 30 czerwca 2008 r. oraz rachunek zysków i strat
za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.
Pexim d.o.o. Beograd z siedzib w Belgradzie (Serbia), Antegra
d.o.o. z siedzib Belgradzie (Serbia), Arbor Informatika d.o.o. z
siedzib w Rijece (Chorwacja), Logos d.o.o. z siedzib w
Zagrzebiu (Chorwacja), Pexim Cardinfo d.o.o. z siedzib w
Belgradzie (Serbia), FIBa Software S.r.l. z siedziba w
Bukareszcie (Rumunia) oraz Net Consulting S.r.l. z siedziba w
Bukareszcie (Rumunia)

Statut, Statut Emitenta, Statut Spóki Statut spóki Asseco South Eastern Europe S.A.
Swap

Szczegóowe
KDPW

Transakcja, której celem jest konsolidacja Grupy poprzez
nabycie przez Spók mniejszociowego pakietu udziaów (akcji)
w
Spókach
Zalenych
od
Wspólników/Akcjonariuszy
Mniejszociowych Spóek Zalenych i od Asseco Poland SA, tak
aby Spóka posiadaa 100% udziaów (akcji) w kadym
Podmiocie Zalenym, z zastrzeeniem, e ze wzgldu na
szczególne uregulowania zawarte w przepisach prawa
rumuskiego, jeden udzia w spóce Net Consulting pozostanie w
posiadaniu Asseco Poland lub podmiotu z Grupy Asseco Poland.
Zasady

Dziaania Szczegóowe Zasady Dziaania KDPW uchwalane przez Zarzd
KDPW w aktualnie obowizujcym brzmieniu

T-HT

HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. (Croatian Telecom Inc.) z
siedzib w Zagrzebiu - chorwacka firma wiadczca usugi
telekomunikacyjne, bdca spók zalen Deutsche Telekom
AG

UE

Unia Europejska, zwizek pastw – czonków Wspólnot
Europejskich zawarty na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej
(podpisany w 1992 r. w Maastricht, wszed w ycie 1 listopada
1993 r.); obecnie 27 pastw (Belgia, Dania, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia,
Wochy, Wielka Brytania, od 1995 r. – Austria, Finlandia i
Szwecja, od 2004 roku – Cypr, Czechy, Estonia, Polska, Litwa,
otwa, Malta, Sowacja, Sowenia i Wgry; 2007: Bugaria,
Rumunia)

USD

Dolar amerykaski, waluta obowizujca jako prawny rodek
patniczy na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki
Pónocnej
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Ustawa o Obrocie Instrumentami Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
Finansowymi
finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 ze zm.)
Ustawa o Ofercie Publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spókach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr
184, poz. 1539 ze zm.)

Ustawa o Rachunkowoci

Ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst
jednolity – Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.)

Wspólnicy
Zalenych

Mniejszociowi

Spóek Dražen Pehar, Emir Memi, Boris Nanut, Renato Rubeša,
Marinko ulina, Biber d.o.o., Isokissa d.o.o., Krilab d.o.o., Hardbit
d.o.o., Goran Vukovi, Aragorn d.o.o., Grigore-Remus
Dorobantu, Catalin-Radu Georgian, Adriana-Gratziela Bailescu,
Dragos Serban Stan, Ion C. Coltan, Alexandru Visan, SRMI
INVEST d.o.o., MINI INVEST d.o.o., Liatris d.o.o., I4-INVENTION
d.o.o.

Wspólnicy Mniejszociowi
Zalenych Antegra

Spóek Biber d.o.o., Isokissa d.o.o., Krilab d.o.o., Hardbit d.o.o., Goran
Vukovi i Aragorn d.o.o.

Wspólnicy Mniejszociowi Spóek Renato Rubeša i Marinko ulina
Zalenych Arbor Informatika
Wspólnicy Mniejszociowi
Zalenych FIBa Software

Spóek Grigore-Remus Dorobantu, Catalin-Radu Georgian i AdrianaGratziela Bailescu

Wspólnicy Mniejszociowi
Zalenych Logos

Spóek Dražen Pehar, Emir Memi i Boris Nanut

Wspólnicy Mniejszociowi
Zalenych Net Consulting

Spóek Dragos Serban Stan, Ion C. Coltan i Alexandru Visan

Wspólnicy Mniejszociowi
Zalenych Pexim Cardinfo

Spóek SRMI INVEST d.o.o., MINI INVEST d.o.o., Liatris d.o.o. i I4INVENTION d.o.o.

Wspólnicy Mniejszociowi
Zalenych Pexim

Spóek Liatris d.o.o. i I4-INVENTION d.o.o.

WZ, Walne Zgromadzenie, Walne Walne Zgromadzenie spóki Asseco South Eastern Europe S.A.
Zgromadzenie Emitenta, Walne
Zgromadzenie Spóki
Zarzd, Zarzd Emitenta, Zarzd Zarzd spóki Asseco South Eastern Europe S.A.
Spóki
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OBJANIENIA SKRÓTÓW TECHNICZNYCH
Backup

Kopia bezpieczestwa

Business Intelligence, BI

Oprogramowanie wspomagajce procesy podejmowania
decyzji poprzez analiz danych zgromadzonych w
systemach informatycznych

CRM

System wspierajcy zarzdzanie kontaktami z klientami

E-commerce

handel w Internecie

E-learning

ogólna nazwa
komputerów

Hurtownia Danych

(ang. data warehouse) rodzaj bazy danych, która jest
zorganizowana i zoptymalizowana pod ktem pewnego
wycinka rzeczywistoci. Hurtownia danych jest wyszym
szczeblem abstrakcji ni zwyka relacyjna baza danych

IT
(rynek,
rozwizania)

brana,

szkole

prowadzonych

za

pomoc

obszar, technologie informatyczne

ITIL

(ang. Information Technology Infrastructure Library) - kodeks
postpowania (best practices) dla dziaów informatyki. Zbiór
zalece, jak efektywnie i skutecznie oferowa usugi
informatyczne.

Java

obiektowy jzyk programowania

Microsoft SQL, MS SQL

komercyjny system zarzdzania baz danych Microsoft®
SQL Server™

Outsourcing

wykorzystywanie
zasobów
zewntrznych,
zlecanie
wyspecjalizowanym podmiotom zewntrznym wewntrznych
procesów niezbdnych dla funkcjonowania wasnego
przedsibiorstwa,
które
zostan
tam
zrealizowane
efektywniej ni byoby to moliwe we wasnym zakresie

VoIP

(ang. Voice over Internet Protocol) - technologia
umoliwiajca przesyanie d wików mowy za pomoc czy
internetowych
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INFORMACJE NA TEMAT AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA
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HISTORYCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA
ZA ROK 2007
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA PIERWSZE
PÓ ROCZE 2008
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SKONSOLIDOWANE INFORMACJE FINANSOWE EMITENTA PRO FORMA
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ZA

258

CZNIKI

1.

Statut Emitenta

2.

Historyczne sprawozdania finansowe Spóek Zalenych

3.

Sprawozdania finansowe Spóek Zalenych za pierwsze pórocze 2008

EMITENT
Asseco South Eastern Europe S.A.
ul. Armii Krajowej 80
35-307 Rzeszów

DORADCA PRAWNY
Dewey&LeBoeuf Grzesiak sp. k.
ul. Ksica 4
00-498 Warszawa

BIEG Y REWIDENT
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

DORADCA FINANSOWY
CC Group sp. z o.o.
Capital Communication Group
ul. Zielna 41/43
00-108 Warszawa
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