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Raport bieżący nr 42/2006
Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, która wpłynęła w
dniu dzisiejszym do Spółki od Zarządu NOVITUS S.A.:
„Zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach prowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd
NOVITUS S.A. informuje:
1) Dnia 18 grudnia 2006 roku w drodze realizacji tranasakcji pakietowej, wykonując postanowienia umowy
kupna i sprzedaży akcji z dnia 30 listopada 2006 roku NOVITUS S.A. nabył 372.000 akcji Computer
Service Support S.A. Transakcja została rozliczona w dniu dzisiejszym, tj. 19 grudnia 2006 roku.
2) Przed rozliczeniem powyższej transakcji Spółka NOVITUS S.A. nie posiadała akcji CSS S.A.
3) W wyniku realizacji powyższej transakcji NOVITUS S.A. posiada 372.000 akcji CSS S.A., co daje 9,99%
udział w kapitale zakładowym CSS S.A. Posiadane przez NOVITUS S.A. akcje dają prawo do 372.000
głosów, co stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów.
4) Zgodnie z postanowieniami umowy kupna i sprzedaży akcji z dnia 30 listopada 2006 roku NOVITUS S.A.
w ciągu najbliższych 5 miesięcy zwiększy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki CSS S.A. W przypadku uzyskania zgody Urządu Ochrony Konsumentów i Konkurencji na
koncentrację, NOVITUS S.A. nabędzie łącznie 1.116.000 akcji CSS S.A., co stanowić będzie 29,98%
kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu CSS S.A., natomiast w
przypadku nie wyrażenia przez UOKiK zgody na koncentrację NOVITUS S.A. zakupi łącznie 930.000 akcji
CSS S.A., stanowiących 24,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
CSS S.A. “
Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).
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