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Zawarcie umowy znaczącej.
Zakup akcji AT Computers Holding a.s.
Zarząd AB S.A. informuje iŜ w dniu 19 września 2007 roku podpisał umowę zakupu 100% akcji
AT Computers Holding a.s., jednego z największych przedsiębiorstw z branŜy teleinformatycznej
działających na terenie Czech i Słowacji. AT Computers Holding a.s. jest właścicielem 100%
akcji następujących podmiotów :
• AT Computers a.s.- spółki dystrybucyjnej oferującej oprogramowanie, sprzęt IT, produkty
elektroniki uŜytkowej oraz produkty technologii mobilnej na terenie Republiki Czeskiej;
• AT Compus s.r.o. – największego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją komputerów
osobistych w Republice Czeskiej o mocy produkcyjnej 100.000 sztuk komputerów rocznie;
• Comfor Stores a.s.- spółki zarządzającej siecią ponad 150 sklepów detalicznych na terenie
Republiki Czeskiej;
• AT Computer s.r.l.– spółki prowadzącej działalność dystrybucyjną na terenie Republiki
Słowacji .
Skonsolidowany obrót AT Computers Holding a.s.w roku 2006 wyniósł 6.832,9 mln CZK (936,1
mln PLN wg kursu CZK/PLN 0,137), zaś zysk netto 71,981 mln CZK (9,9 mln PLN). Suma
bilansowa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 wyniosła 1.927,2 mln CZK (264 mln
PLN)
Właścicielami AT Computers Holding a.s. jest 25 osób fizycznych – obywateli Republiki
Czeskiej.
Cena zakupu ustalona została na 779 mln CZK (tj. 106,7 mln PLN wg kursu CZK/PLN 0,137).
Cena zakupu moŜe zostać skorygowana górę maksymalnie o 5,7 mln CZK. Cena zakupu moŜe
zostać teŜ skorygowana w dół w przypadku nie wywiązania się przez Sprzedających z
zobowiązań opisanych w umowie, w tym nie osiągnięcia przez AT Computers Holding a.s.
skonsolidowanego półrocznego zysku netto w wysokości 40 mln CZK.
Płatność dokonana będzie jednorazowo na rachunek zastrzeŜony typu escrow po uzyskaniu zgody
Czeskiego Urzędu Antymonopolowego oraz Słowackiego Urzędu Antymonopolowego (warunek
zawieszający). Maksymalnym terminem na uzyskanie zgody Słowackiego Urzędu
Antymonopolowego jest 60 dni od dnia podpisania umowy.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, przekraczająca 10% kapitałów własnych
AB S.A.

