
 

  

ASSECO POLAND S.A. 

 

ANEKS NR 2 
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO 

ZATWIERDZONEGO W DNIU 12 KWIETNIA 2010 R. DECYZJ Ą KOMISJI NADZORU 
FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/19/15/10 

(„PROSPEKT”) 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie zostały zdefiniowane w Prospekcie, w rozdziale 
„Definicje”. 

W związku z podjęciem w dniu 26 kwietnia 2010 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Asseco Poland S.A. („Spółka”) uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia 2009 r. i wypłaty dywidendy zmienia się następujące części Prospektu: 

W rozdziale „Informacja o znaczących czynnikach mogących wpłynąć na ocenę akcji spółki” 
stanowiącej załącznik do Dokumentu Ofertowego, w podrozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i 
finansowej za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. – Istotne zdarzenia, które wystąpiły po dniu 
31 grudnia 2009 r.”, str. 10-11 dodaje się o następujący akapit: 

dodaje się następujący akapit: 

„Podział zysku za 2009 r. 

W dniu 26 kwietnia 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie 
podziału zysku za rok obrotowy 2009 i wypłaty dywidendy. Na podstawie uchwały Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie postanowiło zysk netto Spółki w kwocie: 290.738.771,13 PLN podzielić w ten 
sposób, Ŝe: 
 
• postanowiono wypłacić dywidendę w kwocie 1,47 PLN na jedną Akcję, z zastrzeŜeniem, iŜ 

Akcje Własne w liczbie 9.311.451, będące w posiadaniu Spółki na dzień podjęcia uchwały, nie 
brały udziału w podziale dywidendy. Ponadto, z uwagi na fakt, Ŝe w związku z emisją Akcji 
Serii I oraz umorzeniem, w wyniku tej emisji, Akcji Własnych w liczbie odpowiadającej liczbie 
ostatecznie objętych Akcji Serii I, liczba wszystkich Akcji biorących udział w dywidendzie moŜe 
ulec zwiększeniu w przypadku, gdy Akcje Serii I zostaną zapisane na rachunkach papierów 
wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy (ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
na dzień 25 czerwca 2010 r.). W związku z powyŜszym, w zaleŜności od liczby Akcji biorących 
ostatecznie udział w podziale dywidendy, łączna kwota zysku netto przeznaczona do podziału 
pomiędzy akcjonariuszy zostanie obliczona jako iloczyn kwoty 1,47 PLN i liczby Akcji 
biorących udział w podziale dywidendy; oraz 

 
• postanowiono pozostałą kwotę niepodzielnego zysku netto, odpowiadającą róŜnicy kwoty zysku 

netto i łącznej kwocie zysku netto przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy, 
przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. 

 
Dzień wypłaty dywidendy został ustalony na 2 lipca 2010 r.” 

 




