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Wrocław, dnia 30 czerwca 2010 roku 

 
 

STANOWISKO ZARZĄDU TETA SA DOTYCZĄCE OGŁOSZONEJ PRZEZ 

UNIT4 N.V. ZMIANY TREŚCI WEZWANIA DO SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI 

 
 

Zarząd TETA SA, w związku z opublikowaną w dniu dzisiejszym zmianą treści 

wezwania oraz ceny po jakiej mają być nabywane akcje Spółki w ramach 

wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 31 

maja 2010 roku przez UNIT4 N.V. (do 20 maja 2010 działający pod firmą Unit 4 

Agresso N.V.) z siedzibą w Sliedrecht, Królestwo Niderlandów (Wzywający lub 

Unit4), na podstawie Art. 80 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze zm.) 

(Ustawa), podaje do publicznej wiadomości stanowisko dotyczące wezwania do 

zapisywania się na sprzedaż 11.826.831 akcji Spółki TETA SA z siedzibą we 

Wrocławiu stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Spółki (Akcje).  

 

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcje tylko w 

sytuacji, gdy 5 lipca 2010 złożone zapisy obejmować będą co najmniej 3.942.278 

Akcji Spółki co stanowi 33,33% plus jedna akcja ogólnej liczby Akcji Spółki, 

uprawniających do 3.942.278 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co 

stanowi 33,33% plus jeden głos ogólnej liczby głosów. Wzywający, jako podmiot 

nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcje, na które zapisy złożone zostaną od 6 

lipca 2010 r. do końca okresu przyjmowania zapisów, tylko w sytuacji gdy na 

koniec tego okresu zapisy obejmować będą co najmniej 7.805.710 Akcji Spółki 

(wliczając w to Akcje Spółki objęte zapisami złożonymi do 5 lipca 2010 r.), co 

stanowi 66% plus jedna akcja ogólnej liczby Akcji Spółki, uprawniających do 

7.805.710 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 66% plus jeden 

głos ogólnej liczby głosów. Wzywający może odstąpić od jednego lub obu 

spośród wskazanych wyżej wymogów osiągnięcia minimalnej liczby Akcji 

objętych zapisami i może nabyć Akcje nawet, jeśli na koniec zakończenia terminu 

przyjmowania zapisów liczba Akcji objętych zapisami będzie mniejsza niż 

3.942.278 lub odpowiednio 7.805.710. W przypadku, gdy Wzywający podejmie 

decyzję o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia się warunku, o którym mowa 

powyżej, poinformuje o tym niezwłocznie poprzez agencję informacyjną, o której 

mowa w art. 58 Ustawy, jednak nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania 

zapisów na sprzedaż Akcji, tj. nie później niż w dniu 20 lipca 2010 r. Dodatkowo, 

informację o podjęciu decyzji o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia się warunku 

dotyczącego minimalnej liczby akcji, Wzywający ogłosi w co najmniej jednym  
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dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 dni roboczych po 

dniu 20 lipca 2010 r. Jeśli po przeprowadzeniu niniejszego Wezwania i nabyciu 

Akcji Wzywający osiągnie co najmniej 80% całkowitej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, Wzywający rozważy wystąpienie do Komisji 

Nadzoru Finansowego w celu uzyskania zgody na zniesienie dematerializacji Akcji 

oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z wnioskiem o 

wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym. W celu rozpoczęcia procedury 

zniesienia dematerializacji Akcji, Wzywający między innymi ogłosi wezwanie do 

zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez wszystkich pozostałych 

Akcjonariuszy. Jeśli po przeprowadzeniu niniejszego Wezwania i nabyciu Akcji, 

Wzywający osiągnie 90% lub więcej całkowitej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, to Wzywający rozważy przeprowadzenie 

przymusowego wykupu Akcjonariuszy mniejszościowych. 

 

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 14,00 PLN (słownie: 

czternaście złotych) za jedną Akcję Spółki w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 5 

lipca 2010 r. oraz po cenie 12,80 PLN (słownie: dwanaście złotych 80/100) za 

jedną Akcję Spółki w okresie od 6 lipca 2010 r. do 20 lipca 2010 r. 

 

Zarząd TETA SA wyraża pozytywną opinię na temat Wezwania. Wzywający 

traktuje nabycie Akcji Spółki, jako inwestycję długoterminową zmierzającą do 

integracji biznesowej Spółki i Wzywającego. Zdaniem Zarządu cel inwestycji i 

strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki są zbieżne z interesem Spółki, 

Pracowników i Kontrahentów Spółki. TETA SA jest wiodącym polskim 

producentem oprogramowania klasy ERP, wspomagającego zarządzanie 

zasobami przedsiębiorstw oraz oprogramowania wspomagającego zarządzenie 

zasobami ludzkimi (HR). Spółka zdobyła także silną pozycję na węgierskim rynku 

oprogramowania HR. Wejście w skład grupy kapitałowej Wzywającego o marce 

cieszącej się uznaniem na całym świecie oraz poprawa pozycji rynkowej 

umożliwią skuteczniejszą walkę o duże zamówienia, inwestycje w rozwój nowych 

produktów i głębsze zaangażowanie w oczekiwaną konsolidację rynku. 

Zainteresowanie inwestycją wyrażone przez ogłoszenie Wezwania świadczy o 

dokonaniu pozytywnej oceny perspektyw rozwoju Spółki, dlatego w ocenie 

Zarządu inwestycja umożliwi Wzywającemu uzyskanie pozycji lidera na polskim 

rynku oprogramowania ERP i HR oraz na węgierskim rynku oprogramowania HR 

a także stworzenie podstawy dla ekspansji na rynki Europy Środkowo-

Wschodniej, gdzie rynek oprogramowania ERP rośnie w tempie szybszym niż w 

Europie Zachodniej. Wzywający jest zdecydowany zapewnić wsparcie także dla 

klientów i produktów TETY oraz zamierza współpracować z jej załogą i kadrą 

menedżerską w celu zapewnienia jej dalszego wzrostu i rozwoju. W ocenie 

Zarządu, ogłoszenie Wezwania jest zgodne z interesami Spółki, gdyż Wzywający 
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zamierza kontynuować dotychczasową strategię Spółki oraz wspierać Spółkę w 

realizacji jej planów rozwojowych. W świetle informacji zawartych w Wezwaniu, 

nie istnieją podstawy, aby sądzić, że ogłoszone Wezwanie wpłynie w znaczny 

sposób na poziom zatrudnienia lub lokalizację prowadzenia działalności Spółki w 

porównaniu z aktualnymi planami Spółki.  

 

W ocenie Zarządu cena ogłoszona w Wezwaniu w wysokości 14,00 PLN (słownie: 

czternaście złotych) za jedną Akcję została ustalona zgodnie z przepisami Ustawy 

oraz przekracza średnią cenę rynkową równą średniej arytmetycznej ze średnich 

dziennych cen ważonych wolumenu obrotu z okresu trzech i sześciu miesięcy 

poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót 

akcjami na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Zdaniem Zarządu zaproponowana 

cena uwzględnia potencjał Spółki i odpowiada jej wartości godziwej. 

 

Według wiedzy Zarządu w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, 

Wzywający oraz podmioty od niego zależne, a także będące z nimi w 

porozumieniu, nie nabywały jakichkolwiek Akcji, co oznacza, że nie nabywały ich 

także (za zapłatą ceny za akcje Spółki lub za wydaniem rzeczy lub praw w 

zamian za akcje Spółki) po cenie wyższej od ceny Wezwania. Wzywający nie 

posiada podmiotów dominujących.  

 

Zarząd TETA SA informuje, że nie zlecał sporządzania żadnych dodatkowych 

opracowań ani wycen wartości Spółki w związku z Wezwaniem, a przy 

formułowaniu stanowiska dotyczącego Wezwania opierał się na analizie 

informacji podanych w treści Wezwania oraz na informacjach pochodzących ze 

Spółki. Stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania nie stanowi rekomendacji 

dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w świetle Art. 42 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Osoby 

podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania nie są w 

posiadaniu żadnych informacji poufnych w rozumieniu Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, które powinny być 

ujawnione i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą nie znają faktów dotyczących 

Spółki lub jej akcji, które są lub mogłyby być uznane za informacje poufne, 

istotne dla oceny Wezwania, oraz które nie zostały wcześniej podane przez 

Spółkę do publicznej wiadomości. 

 

Zarząd uważa, że każdy Akcjonariusz podejmując decyzję inwestycyjną w 

sprawie odpowiedzi na Wezwanie powinien dokonać własnej oceny ryzyka 

inwestycyjnego związanego ze sprzedażą akcji Spółki na podstawie całości 

informacji udostępnionych przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków 
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informacyjnych, w tym zwłaszcza dokonać oceny atrakcyjności ceny po jakiej 

Wezwanie zostało ogłoszone.  

 

Zarząd TETA SA zgodnie z art. 80 ust. 1 Ustawy przekazał swoje stanowisko 

odnośnie zmienionej treści Wezwania również pracownikom Spółki. 

 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

 

Jerzy Krawczyk – Prezes Zarządu    ……………………………………… 

 

Robert Gołuński – Wiceprezes Zarządu   ……………………………………… 

 

Sławomir Piwko – Wiceprezes Zarządu   ……………………………………… 


