
 
23.07.2003 r. 
Hoop S.A. 
Zamiary Głównych Akcjonariuszy. 
Raport bieżący nr 42/2003 
 
Zarząd Hoop S.A. w dniu dzisiejszym powziął informację, iż główni akcjonariusze 
("Akcjonariusze"), posiadający łącznie 99,89% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 
zobowiązali się do: 
 
1. powołania niezwłocznie po zakończeniu publicznej subskrypcji Akcji zwykłych na 
okaziciela serii E ("Akcje Serii E") niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, 
wskazanego przez inwestorów, którym zostaną przydzielone akcje. Intencją Akcjonariuszy 
jest aby tak powołanemu członkowi Rada Nadzorcza powierzyła nadzorowanie m.in. 
transakcji nabycia przez Spółkę udziałów Megapak Sp. z o.o., 
 
2. zwołania walnego zgromadzenia oraz głosowania za przyjęciem następujących uchwał: 
- określenia minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób, 
- zmiany statutu w zakresie przekazania do kompetencji walnego zgromadzenia wyboru 
wszystkich członków Rady Nadzorczej, 
- zmiany statutu w zakresie przekazania do kompetencji Rady Nadzorczej wyboru wszystkich 
członków Zarządu. 
 
Realizacja powyższego stanowić będzie wypełnienie obowiązku nałożonego na Spółkę w 
uchwale Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia z dnia 4 czerwca 2003 
roku w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D i E 
oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E. 
 
Ponadto, w związku z planowaną ofertą sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii D 
("Akcje Serii D) na podstawie § 39 regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., Akcjonariusze oświadczyli, iż: 
 
1. w przypadku zebrania w publicznej subskrypcji Akcji Serii E zapisów na Akcje Serii E w 
liczbie do 2,500,000 zamiarem Akcjonariuszy jest sprzedaż nie więcej niż 500,000 Akcji Serii 
D, w proporcji jedna Akcja Serii D na każde pięć Akcji Serii E objętych zapisami,  
2. w przypadku zebrania w publicznej subskrypcji Akcji Serii E zapisów na Akcje Serii E w 
liczbie przekraczającej 2,500,000 zamiarem Akcjonariuszy jest sprzedaż Akcji Serii D w 
proporcji jedna Akcja Serii D na każdą objętą zapisem Akcję Serii E, przy zachowaniu 
zasady, o której mowa w punkcie 1 powyżej.  
 
Łączna liczba Akcji Serii D sprzedawanych przez Akcjonariuszy w żadnym przypadku nie 
przekroczy 1,500,000 sztuk.  
 
Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o 
publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 
447). 


