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Warszawa, 13 wrzesień 2010  

 

 

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. („ASEE”) informuje, że w dniu 13 września 

2010 r. została zawarta umowa na podstawie której ASEE kupiło 100% udziałów 

(„Udziały BDS") w Biro Data Servis d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu („BDS”) oraz kupiło 

50% udziałów („Udziały CBDS") w spółce Cardinfo BDS d.o.o. z siedzibą w Sarajewie 

(“CBDS”).  

 

Udziały w BDS zostały nabyte od osoby fizycznej- wspólnika BDS („Wspólnik BDS”). 

60% Udziałów BDS zostało nabytych w ramach transakcji gotówkowej za kwotę 

2.880.000 EURO. Za pozostałe 40 % Udziałów BDS, Wspólnik BDS objął 474.353 nowo 

wyemitowanych akcji ASEE. 

 

Udziały w CBDS zostały nabyte od osoby fizycznej- wspólnika CBDS („Wspólnik CBDS”). 

30% Udziałów CBDS zostało nabytych w ramach transakcji gotówkowej za kwotę 

805.000 EURO. Pozostałe 20% Udziałów CBDS zostało nabytych w zamian za nowo 

wyemitowane 118.588 akcje ASEE.  

Właścicielem pozostałych 50% udziałów w CBDS jest spółka zależna od ASEE - 

Asseco SEE d.o.o. z siedzibą w Belgradzie. 

 

Zakup Udziałów BDS i Udziałów CBDS został sfinansowany ze środków własnych ASEE.  

 

Obie spółki specjalizują się w sprzedaży oraz świadczeniu usług zarządzania i 

utrzymania sieci bankomatów oraz powiązanych usług dodatkowych tj. sprzedaży usług 

dostawców zewnętrznych na bazie własnych rozwiązań IT za pośrednictwem sieci 

bankomatów („Sektor”). 

 

BDS jest jedną z wiodących firm w Chorwacji w Sektorze zatrudniającą 71 osób. W 

2009 roku BDS osiągnęło przychody w wysokości 6,9 mln EUR i zysk netto na poziomie 

0,6 mln EUR (liczone wg średnich kursów za 2009 rok). 

 

CBDS jest jedną z wiodących firm w Bośni i Herzegovinie w Sektorze zatrudniającą 28 

osób. W 2009 roku CBDS osiągnęło przychody w wysokości 1,9 mln EURO i zysk netto 

na poziomie 0,3 mln EURO. 

 



Nabycie spółki BDS oraz CBDS jest kontynuacją budowy mocnej grupy regionalnej ASEE 

działającej w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze,  Kosowie, 

Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowenii oraz Turcji. W szczególności akwizycja ta 

wzmacnia pozycję Sektora Kartowego w regionie. 

 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


