
 
05.06.2003 r. 
Hoop S.A. 
Dopuszczenie przez Radę GPW do obrotu giełdowego akcji zwykłych 
Raport bieżący nr 21/2003 
 
Zarząd Hoop S.A. informuje, iż Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
uchwałą Nr 29/995/2003 z dnia 4 czerwca 2003 r. dopuściła do obrotu giełdowego akcje serii 
D i E oraz prawa do akcji serii E spółki Hoop S.A pod warunkiem spełnienia przez spółkę 
Hoop S.A. określonych warunków. 
 
Wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii E oraz praw do tych akcji Hoop 
S.A. złożyła w dniu 3 czerwca 2003 r. 
 
W załączeniu tekst powyższej Uchwały. 

Uchwała Nr 29/ 995/ 2003 
Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

z dnia 4 czerwca 2003 r. 
 

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela 
serii D i E oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki HOOP S.A. 

 
§ 1 

 
Na podstawie § 2 Regulaminu Giełdy, Rada Giełdy postanawia dopuścić do obrotu 
giełdowego następujące akcje spółki HOOP S.A., o wartości nominalnej 1 (jeden )złoty 
każda: 
- 9.458.040 (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści) akcji 
zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia z dnia 4 listopada 2002 r., zmienionej uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada 2002 r., pod warunkiem wycofania tych akcji z 
obrotu na Centralnej Tabeli Ofert. 
- od 500.000 (pięćset tysięcy) do 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela 
serii E, emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 
dnia 29 kwietnia 2003 r., pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału 
zakładowego spółki w wyniku emisji akcji serii E. 

§ 2 
 
Na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr 44/589/98 Rady Giełdy z dnia 29 kwietnia 1998 r. w 
sprawie warunków i trybu dopuszczenia do obrotu giełdowego praw do nowych akcji, Rada 
Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego od 500.000 (pięćset tysięcy) do 5.000.000 
(pięć milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki HOOP S.A., 
emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 
kwietnia 2003 r. 

§ 3 
 
Rada Giełdy zobowiązuje spółkę HOOP S.A. do wypełniania od dnia 4 czerwca 2003 r. 



obowiązków informacyjnych przewidzianych dla spółek giełdowych. 
Jednocześnie Rada Giełdy zobowiązuje spółkę HOOP S.A. do podania do publicznej 
wiadomości przed dniem pierwszego notowania jej papierów wartościowych na giełdzie: 
- szczegółowych wyjaśnień i informacji dotyczących udzielonych pożyczek na rzecz 
Przedsiębiorstwa Produkcji Wód Mineralnych Woda Grodziska Sp. z o.o. ze wskazaniem 
wynikającego z tego tytułu ryzyka inwestycyjnego oraz konsekwencjami finansowymi tej 
decyzji dla sytuacji ekonomicznej spółki HOOP S.A. i jej grupy kapitałowej, 
- informacji o zamiarze odstąpienia od umorzenia akcji serii D. 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem: 
- wprowadzenia do publicznego obrotu papierami wartościowymi akcji zwykłych na 
okaziciela serii E oraz opublikowania prospektu emisyjnego związanego z emisją tych akcji; 
- złożenia przez Zarząd spółki HOOP S.A. oświadczenia i podania go do wiadomości 
publicznej, iż w terminie do 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały zaproponuje 
zmiany statutu spółki polegające na: 
a) określeniu minimalnej liczby członków rady nadzorczej na 5 osób, 
b) przekazaniu do kompetencji walnego zgromadzenia wyboru wszystkich członków rady 
nadzorczej, 
c) przekazaniu do kompetencji rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia wyboru 
wszystkich członków zarządu. 

Prezes Rady Giełdy 
Krzysztof Opawski  

 
 
Podstawa prawna: § 25 pkt 3,4 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej 
Centralnej Tabeli Ofert S. A. z dnia 30 października 2001 r. - Regulamin Obrotu oraz § 43 
pkt 3 RRM GPW § 43 pkt 3. 


