
3/2012  Podpisanie Planu Połączenia z ITD Polska sp. z o.o. 
 
 
Warszawa, 1 marca 2012 r.  
  
Zarząd Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna ("Asseco SEE") informuje, że w dniu 
29 lutego 2012 r. został uzgodniony i podpisany Plan Połączenia ze spółką ITD Polska Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie ("ITD Polska") („Plan Połączenia”). 
 
Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych („KSH”) przez przeniesienie całego majątku ITD Polska (jako Spółki 
Przejmowanej) na Asseco SEE (jako Spółkę Przejmującą) („Połączenie”). W wyniku 
połączenia ITD Polska zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. 
 
Aktualny kapitał zakładowy ITD Polska wynosi 125.651.760,00 zł i dzieli się na 76245 
udziałów o wartości nominalnej 1.648 zł. Jedynym wspólnikiem ITD Polska jest Asseco 
SEE. 
 
W związku z tym, że Spółka Przejmująca Asseco SEE posiada wszystkie udziały Spółki 
Przejmowanej ITD Polska i jest tym samym jedynym wspólnikiem ITD Polska, połączenie 
zostanie przeprowadzone: stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki Przejmującej, oraz przy zastosowaniu art. 516 § 5 i 6 KSH 
regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek. W związku z tym, że Połączenie nie 
będzie wymagało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, statut Spółki 
nie zostaje zmieniony w związku z Połączeniem spółek.  
 
Wraz z niniejszym raportem bieżącym Asseco South Eastern Europe S.A. przekazuje do 
publicznej wiadomości Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 KSH, wraz z 
dołączonymi dokumentami o których mowa w art. 499 § 2 KSH. 
 
Planowane połączenie stanowi realizację polityki Asseco South Eastern Europe S.A. 
zakładającej uporządkowanie i uproszczenie struktury organizacyjno-prawnej w Grupie 
Kapitałowej. 
 
 
Podstawa prawna: 
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259) 
 


