
 

  

Oświadczenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A.  

dotyczące działalności prowadzonej przez spółkę „Macrologic" S.A.  

w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2018 roku. 

 

W związku z faktem, iż: 

1) w dniu 2 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o sygn. akt. LU.VI NS-

REJ.KRS/023185/17/923 w przedmiocie rejestracji (wpisu) połączenia Spółki Asseco Business Solutions 

S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 § 1 
pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku spółki Macrologic S.A. na Asseco Business Solutions S.A. 

bez podwyższania kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. – skutkujące ustaniem bytu 

prawnego spółki Macrologic S.A., 

2) z dniem rejestracji połączenia Asseco Business Solutions S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki 
spółki Macrologic S.A.,  

3) działalność spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2018 objęła 2-dniowy okres od 01 do 02 stycznia 

2018 r., 

4) w okresie od 01 do 02 stycznia 2018 r., z uwagi na jego specyfikę (dzień wolny od pracy zgodnie 

z przepisami prawa oraz dzień wolny udzielony przez pracodawcę – Asseco Business Solutions S.A.) 

nie prowadzono żadnej działalności operacyjnej, 

5) spółka Macrologic S.A. sporządziła sprawozdanie finansowe za rok 2017 według stanu na dzień 31 grudnia 

2017 roku, 

6) Zarząd spółki Macrologic S.A. sporządził sprawozdanie z działalności w roku obrotowym 2017 według 

stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, 

Zarząd Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (spółka przejmująca) oświadcza, że na dzień 

02 stycznia 2018 roku, sytuacja finansowa przejętej spółki Macrologic S.A. nie uległa zmianie w stosunku do stanu 

z dnia 31 grudnia 2017 r. oraz że sprawozdanie finansowe spółki Macrologic S.A., o którym mowa w pkt 5 

i sprawozdanie Zarządu spółki Macrologic S.A. z działalności, o którym mowa w pkt 6, są aktualne na dzień 

02 stycznia 2018 roku. 

 

 

--------------------------   ---------------------------- 

Wojciech Barczentewicz  Piotr Masłowski 

Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 
 

 

--------------------------   -------------------------- 

Andreas Enders   Mariusz Lizon 

Wiceprezes Zarządu   Członek Zarządu 
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