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1 Odpis z rejestru
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2 Uchwa a o emisji

UCHWA A NR 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spó ki pod firm

HOOP spó ka akcyjna z siedzib  w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2002 roku

w sprawie podwy szenia kapita u zak adowego
z wy czeniem prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spó ki pod firm  HOOP S.A. z siedzib  w Warszawie („Spó ka”)
– zapoznawszy si  z opini  Zarz du uzasadniaj c  wy czenie w ca o ci prawa poboru
dotychczasowych Akcjonariuszy – na podstawie artyku ów 43 , 432 i 433 § 2 Ksh niniejszym
postanawia w interesie Spó ki (m.in. dla zapewnienia finansowania rozwoju jej dzia alno ci) o
podwy szeniu kapita u zak adowego Spó ki na nast puj cych warunkach:

§ . Kapita  zak adowy zostaje podwy szony z kwoty 0.088.576,- (s ownie: dziesi  milionów
osiemdziesi t osiem tysi cy pi set siedemdziesi t sze ) z otych o kwot  nie mniejsz  ni  500.000,-
(s ownie: pi set tysi cy) z otych a nie wi ksz  ni  5.000.000,- (s ownie: pi  milionów) z otych – w
drodze emisji nowych akcji serii E w liczbie nie mniejszej ni  500.000 (s ownie: pi set tysi cy) a nie
wi kszej ni  5.000.000 (s ownie: pi  milionów) – do kwoty nie mniejszej ni 0.588.576,- (s ownie:
dziesi  milionów pi set osiemdziesi t osiem tysi cy pi set siedemdziesi t sze ) z otych, a nie
wi kszej ni 5.088.576,- (s ownie: pi tna cie milionów osiemdziesi t osiem tysi cy pi set
siedemdziesi t sze ) z otych. Ostateczne warto ci: kwoty podwy szenia kapita u zak adowego, liczby
(oznaczenia) nowych akcji serii E oraz kwoty kapita u zak adowego po niniejszym podwy szeniu,
dookre lone zostan  o wiadczeniem Zarz du Spó ki, z o onym w trybie art. 3 0 § 2 w zw. z art. 43  §
7 Ksh w zgodzie z poni szymi postanowieniami.

§ 2. Akcje nowej emisji serii E b d  akcjami na okaziciela o warto ci nominalnej  (s ownie: jeden)
z oty ka da; b d  akcjami zwyk ymi; nie b d  zwi zane z nimi adne szczególne uprawnienia; b d
uczestniczy  w dywidendzie pocz wszy od dnia  stycznia 2003 roku.

§ 3. Wy cza si  dotychczasowych Akcjonariuszy od prawa poboru akcji nowej emisji w ca o ci.
Akcje nowej emisji serii E b d  obj te w drodze subskrypcji otwartej (art. 43  § 2 pkt 3 Ksh).

§ 4. Akcje nowej emisji serii E op acone b d  wy cznie wk adami pieni nymi i zostan  op acone w
pe ni przed rejestracj  niniejszego podwy szenia kapita u zak adowego.

§ 5. Zg oszenie niniejszego podwy szenia kapita u zak adowego do S du rejestrowego nast pi w ci gu
6 miesi cy od dnia podj cia niniejszej uchwa y.

§ 6. Upowa nia si  i zobowi zuje Zarz d Spó ki do:

(1) ustalenia terminów otwarcia i zamkni cia subskrypcji;

(2) ustalenia ceny emisyjnej jednej akcji serii E;
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(3) ustalenia zasad dystrybucji i zasad przydzia u akcji serii E;

(4) zawarcia umów o subemisj  us ugow  lub inwestycyjn , o ile Zarz d uzna zawarcie takiej
umowy za celowe;

(5) dokonania wszelkich czynno ci, których nie reguluje niniejsza uchwa a, w tym wymaganych do
przeprowadzenia subskrypcji i wprowadzenia akcji serii E do publicznego obrotu papierami
warto ciowymi oraz przydzia u akcji.

§ 7. Upowa nia si  i zobowi zuje Rad  Nadzorcz  Spó ki do zatwierdzenia zasad dystrybucji i zasad
przydzia u akcji serii E.

§ 8. Dzia aj c na podstawie artyku u 430 § 5 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowa nia
Rad  Nadzorcz  Spó ki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spó ki po zmianach wynikaj cych z
podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki, o którym mowa powy ej.

Przewodnicz cy po przeprowadzeniu g osowania stwierdzi , e uchwa a nr  zosta a podj ta
jednog o nie.

Opinia Zarz du

OPINIA ZARZ DU
HOOP Spó ki Akcyjnej

do przedstawienia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
w dniu 29 kwietnia 2003 roku

Z UZASADNIENIEM
 WY CZENIA PRAWA POBORU ORAZ CENY EMISYJNEJ

PRZY PODWY SZENIU KAPITA U ZAK ADOWEGO (EMISJA SERII E)

Zgodnie z art. 433 § 2 zdanie 4 Ksh Zarz d HOOP S.A. („Spó ka”) – wobec proponowanego
podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki o kwot  nie mniejsz  ni  500.000,00 (s ownie: pi set
tysi cy) z otych a nie wi ksz  ni  5.000.000,00 (s ownie: pi  milionów) z otych – w drodze emisji
nowych akcji serii E w liczbie nie mniejszej ni  500.000 (s ownie: pi set tysi cy) a nie wi kszej ni
5.000.000 (s ownie: pi  milionów) – do kwoty nie mniejszej ni 0.588.576,00 (s ownie: dziesi
milionów pi set osiemdziesi t osiem tysi cy pi set siedemdziesi t sze ) z otych a nie wi kszej ni

5.088.576,00 (s ownie: pi tna cie milionów osiemdziesi t osiem tysi cy pi set siedemdziesi t sze )
z otych z wy czeniem w ca o ci prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy – przedstawia
Walnemu Zgromadzeniu Spó ki zwo anemu na dzie  29 kwietnia 2003 roku poni sz  opini :

1. W latach 2003 – 2004 Spó ka zamierza dokona  znacznych nak adów inwestycyjnych, które
przyczyni  si  do rozwoju Spó ki.  Brak rodków pieni nych skutkowa by konieczno ci
odroczenia tych inwestycji i dlatego te  zachodzi konieczno  pozyskania kapita u ze róde
zewn trznych.



Rozdzia  X - Za czniki Prospekt Emisyjny

426

2. Wy czenie prawa poboru ma umo liwi  w szczególno ci rozproszenie w asno ci akcji serii E,
zapewniaj cego odpowiedni  p ynno  i prawid owy przebieg przewidywanych transakcji
gie dowych. Dost pno  akcji dla wi kszej grupy osób b dzie stanowi o znaczn  promocj
Spó ki, wskutek czego zwi kszy si  ni  zainteresowanie potencjalnych kontrahentów.

3. Wskazane czynniki sprawiaj , e podwy szenie kapita u zak adowego z wy czeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie i prawnie uzasadnione i le e  b dzie
w interesie Spó ki – w konsekwencji buduj c jej warto  dla ogó u Akcjonariuszy.

4. Cena emisyjna jednej akcji serii E zostanie ustalona przez Zarz d, w przypadku upowa nienia
Zarz du do tego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o rekomendacje
doradców Spó ki.

Warszawa, 16 kwietnia 2003 roku

ZARZ D HOOP S.A.:
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3 Ujednolicony aktualny tekst statutu

Statut Spó ki Akcyjnej
Powstanie Spó ki

§ 1.

Spó ka „HOOP” Spó ka Akcyjna jest spó k  powsta  w wyniku przekszta cenia Spó ki „HOOP
INTERNATIONAL” Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  w spó k  akcyjn  w trybie artyku ów
491-497 kodeksu handlowego. 

Firma Spó ki

§ 2.

1. Spó ka prowadzi dzia alno  pod firm  „HOOP” Spó ka Akcyjna.

2. Spó ka mo e pos ugiwa  si  skrócon  wersj  firmy w brzmieniu „HOOP” S.A.

Siedziba Spó ki

§ 3.

Siedzib  Spó ki jest Warszawa. 

Czas trwania i zakres dzia ania Spó ki

§ 4.

1. Spó ka jest zawi zana na czas nieoznaczony. ------------------------------------------------------------------

2. Spó ka mo e prowadzi  sw  dzia alno  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granic .

3. Spó ka mo e tworzy  oddzia y, zak ady, biura przedstawicielskie i inne jednostki organizacyjne. 

4. Z zastrze eniem postanowie  Statutu, Spó ka mo e uczestniczy  i nabywa  udzia y lub akcje oraz
inne tytu y uczestnictwa w spó kach i innych podmiotach prawnych prowadz cych dzia alno
gospodarcz  w Polsce i za granic . -------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot przedsi biorstwa Spó ki

§ 5.

1. Przedmiotem przedsi biorstwa Spó ki jest: 

a) produkcja artyku ów spo ywczych i napojów (PKD 5),

b) produkcja opakowa  z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z),

c) produkcja szk a i wyrobów ze szk a (PKD 26. .),
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d) produkcja artyku ów jubilerskich i podobnych (PKD 36.2.),

e) dzia alno  w zakresie informatyki (PKD 72),

f) dzia alno  wydawnicza (PKD 22. .) i poligraficzna (PKD 22.2.),

g) reklama (PKD 74.40.Z),

h) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),

i) doradztwo w zakresie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej i zarz dzania (PKD
74. 4.A), z wy czeniem doradztwa prawnego,

j) obs uga nieruchomo ci na w asny rachunek (PKD 70. ),

k) wynajem nieruchomo ci na w asny rachunek (PKD 70.20.Z),

l) obs uga nieruchomo ci na zlecenie (PKD 70.3),

m) wynajem maszyn i urz dze  bez obs ugi (PKD 7 ),

n) budownictwo (PKD 45),

o) handel hurtowy i komisowy, z wyj tkiem handlu pojazdami mechanicznymi i
motocyklami (PKD 5 ), w tym sprzeda  hurtowa realizowana na zlecenie podmiotów
krajowych i zagranicznych (PKD 51.1.),

p) handel detaliczny (PKD 52),

q) towarowy transport drogowy (PKD 60.24),

r) prze adunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63. ),

s) dzia alno  agencji transportowych (PKD 63.40),

t) dzia alno  zwi zana ze sportem (PKD 92.62.Z),

u) dzia alno  w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (PKD 85. ).

2. Dzia alno , do której prowadzenia wymagane b dzie zezwolenie, b dzie prowadzona przez
Spó k  dopiero po jego uzyskaniu. 

Kapita  zak adowy Spó ki

§ 6.

1. Kapita  zak adowy wynosi 0.088.576,- PLN (s ownie: dziesi  milionów osiemdziesi t osiem
tysi cy pi set siedemdziesi t sze ) z otych i dzieli si  na 0.088.576 (s ownie: dziesi
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milionów osiemdziesi t osiem tysi cy pi set siedemdziesi t sze ) akcji o warto ci
nominalnej ,- PLN (s ownie: jeden z oty) ka da akcja, w tym: --------------------------------------

a) 447.680 akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 447.680, ---------

b) 100.000 akcji imiennych serii B, oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000, ----------

c) 82.856 akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 000.001 do 082.856, ------------

d) 9.458.040 akcji zwyk ych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 0.000.00  do
9.458.040. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Akcje imienne serii A, B i C s  akcjami uprzywilejowanymi co do g osu. -------------------------

3. Akcje uprzywilejowane serii A, B i C uprawniaj  do 2 g osów na Walnym Zgromadzeniu. ----

4. Akcje mog  by  imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela
wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej, podj tej jednog o nie. ---------------------

5. Akcje mog  by  wydawane w odcinkach zbiorowych. Na uzasadnione danie Akcjonariusza,
Spó ka zobowi zana jest do wymiany odcinka zbiorowego posiadanego przez Akcjonariusza
na odcinki zbiorowe wystawione na mniejsz  ilo  akcji lub na pojedyncze akcje. ---------------

Kapita  zapasowy

§ 7.

1. Spó ka tworzy kapita  zapasowy, do którego przelewa si  8% (osiem procent) czystego zysku
rocznego Spó ki do momentu, w którym kapita  ten stanowi  b dzie nie mniej ni  jedn  trzeci
cz  kapita u zak adowego.

2. Na kapita  zapasowy przelewa si  równie  inne rodki pochodz ce ze róde  wskazanych w art.
396 §§  2 i 3 kodeksu spó ek handlowych.

3. Z zastrze eniem art. 396 § 5 kodeksu spó ek handlowych, przeznaczenie kapita u zapasowego
okre la Walne Zgromadzenie.

Kapita  rezerwowy

§ 8.

W celu pokrycia szczególnych strat lub wydatków, Walne Zgromadzenie mo e tworzy  kapita y
rezerwowe.
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Zmiany kapita u zak adowego Spó ki

§ 9.

1. Kapita  zak adowy mo e by  podwy szany i obni any na zasadach i w trybie okre lonym w
kodeksie spó ek handlowych. 

2. Podwy szenie kapita u zak adowego mo e by  dokonane poprzez emisj  nowych akcji b d
poprzez zwi kszenie warto ci nominalnej dotychczasowych akcji. 

3. Akcje mog  by  obejmowane w zamian za wk ady pieni ne lub niepieni ne.

4. Obj cie nowych akcji mo e nast pi  w drodze subskrypcji prywatnej (tj. z o enia oferty przez
Spó k  i jej przyj cia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkni tej (tj. zaoferowania
akcji wy cznie Akcjonariuszom, którym s u y prawo poboru) oraz subskrypcji otwartej (tj.
zaoferowania akcji w drodze og oszenia zgodnie z art. 440 §  kodeksu spó ek handlowych,
skierowanego do osób, którym nie s u y prawo poboru). O wyborze sposobu obj cia nowych
akcji w kapitale zak adowym Spó ki zdecyduje uchwa a Walnego Zgromadzenia. 

5. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spó ki przys uguje prawo pierwsze stwa przy
obejmowaniu akcji w podwy szanym kapitale zak adowym Spó ki proporcjonalnie do
posiadanych akcji („Prawo poboru”). 

6. Wy czenie Prawa poboru mo e nast pi  w trybie okre lonym w art. 433 § 2 kodeksu spó ek
handlowych. 

7. Z zastrze eniem art. 348 §  kodeksu spó ek handlowych, Walne Zgromadzenie mo e
podwy szy  kapita  zak adowy przeznaczaj c na to rodki z kapita u zapasowego lub innych
kapita ów rezerwowych utworzonych z zysku, je eli mog  by  one u yte na ten cel
(„Podwy szenie kapita u zak adowego ze rodków Spó ki”). 

8. Nowe akcje w kapitale zak adowym podwy szonym ze rodków Spó ki (akcje gratisowe)
przys uguj  Akcjonariuszom w stosunku do ilo ci posiadanych przez nich akcji w
dotychczasowym kapitale zak adowym. 

9. Prawo g osu z akcji w podwy szonym kapitale zak adowym przys uguje od dnia rejestracji
tego podwy szenia kapita u zak adowego bez wzgl du na to czy akcje te zosta y op acone w
ca o ci przed zarejestrowaniem kapita u zak adowego czy te  tylko w cz ci.

Umarzanie akcji

§ 10.

1. Akcje mog  by  umarzane przez obni enie kapita u zak adowego.

2. Na podstawie uchwa y Walnego Zgromadzenia akcje Spó ki mog  by  umorzone za zgod
Akcjonariusza w drodze nabycie akcji przez Spó k  („umorzenie dobrowolne”) albo bez zgody
Akcjonariusza w przypadku opisanym w § 2 ust.  pkt h) Statutu Spó ki („umorzenie
przymusowe”).
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3. Spó ka mo e wyda  w zamian za akcje umorzone imienne wiadectwa u ytkowe.

4. Przymusowo umorzy  mo na tylko wszystkie akcje nale ce do okre lonego Akcjonariusza.

5. Uchwa a dotycz ca przymusowego umorzenia akcji zapada wi kszo ci  trzech czwartych g osów
i powinna zawiera  szczegó owe uzasadnienie.

6. W przypadku przymusowego umorzenia akcji, sp ata nale na Akcjonariuszowi za umorzone
akcje nast pi po cenie okre lonej w zg oszeniu Zbywcy, o którym mowa w § 2 ust.  pkt a)
Statutu.

7. Cena za umorzone akcje mo e by  wyp acona jednorazowo lub w ratach. 

Nabywanie w asnych akcji przez Spó k

§ 11.

Spó ka mo e nabywa  w asne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 kodeksu spó ek
handlowych i z zastrze eniem postanowie  § 2 ust.  pkt i) Statutu Spó ki, po uprzednim uzyskaniu
zgody Walnego Zgromadzenia. 

Zbywanie akcji imiennych

§ 12.

1. O ile Walne Zgromadzenie w drodze jednomy lnej uchwa y nie postanowi inaczej, zbycie
akcji imiennych wymaga zachowania nast puj cych zasad: 

a) Akcjonariusz, zamierzaj cy zby  akcje imienne („Zbywca”), powinien o swym
zamiarze powiadomi  Zarz d przedk adaj c równocze nie informacj  o liczbie akcji
przeznaczonych do zbycia, cenie zbycia, istotnych warunkach (w tym czy oferta
nabywcy b dzie wa na przy mniejszej ilo ci akcji i jaka jest najmniejsza ilo  akcji,
których nabyciem b dzie zainteresowany nabywca) i osobie nabywcy.

b) Ka demu Akcjonariuszowi, posiadaj cemu akcje imienne, przys uguje pierwsze stwo
nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, na warunkach okre lonych w
zawiadomieniu Zbywcy, z tym e w przypadku zbywania akcji imiennych
uprzywilejowanych, prawo pierwsze stwa przed innymi Akcjonariuszami przys uguje
Akcjonariuszom posiadaj cym akcje imienne uprzywilejowane.

c) Zarz d Spó ki, w terminie 7 (s ownie: siedmiu) dni od daty otrzymania zg oszenia,
pisemnie informuje wszystkich Akcjonariuszy uprawnionych o warunkach zbycia akcji,
okre lonych w zg oszeniu Zbywcy, za czaj c równocze nie kopi  zg oszenia wraz z
informacj , o której mowa w pkt a), a Akcjonariusze, którzy zamierzaj  skorzysta  z
przys uguj cego im prawa pierwsze stwa, w ci gu 4 (s ownie: czternastu) dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, informuj  Zarz d o liczbie akcji, które zamierzaj  naby .

d) Zarz d okre la liczb  akcji, jakie mo e naby  ka dy ze zg aszaj cych si  Akcjonariuszy,
kieruj c si  zasad  proporcjonalno ci w przypadku kiedy akcji przeznaczonych do
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zbycia jest mniej ni  akcji zg oszonych do nabycia oraz informuje o tym ka dego ze
zg aszaj cych si  Akcjonariuszy w ci gu 7 (s ownie: siedmiu) dni od dnia przekazania
Zarz dowi informacji o skorzystaniu z prawa pierwsze stwa przez ostatniego z
Akcjonariuszy uprawnionych do skorzystania z prawa pierwsze stwa w terminie
przewidzianym dla z o enia takiej informacji.

e) Akcjonariusze nabywaj  akcje przeznaczone do zbycia w liczbie okre lonej przez
Zarz d w drodze o wiadczenia z o onego Zbywcy i przes anego jednocze nie
Zarz dowi. Z o enie takiego o wiadczenia uznaje si  za przyj cie oferty nabycia akcji
na warunkach okre lonych w zg oszeniu Zbywcy. O wiadczenie powinno by  z o one w
ci gu 2  (s ownie: dwudziestu jeden) dni od daty zawiadomienia Akcjonariusza przez
Zarz d o liczbie akcji, jakie mo e naby . Nabycie akcji przeznaczonych do zbycia mo e
nast pi  tak e w drodze umowy zawartej pomi dzy Zbywc  a Akcjonariuszem
wykonuj cym prawo pierwsze stwa nabycia akcji.

f) Zap ata ceny za nabywane akcje powinna nast pi  na warunkach i terminach nie
gorszych ni  wskazane w informacji, o której mowa w pkt a) powy ej, w terminie nie
krótszym jednak ni  45 (s ownie: czterdzie ci pi ) dni od dnia z o enia o wiadczenia, o
którym mowa w pkt e), chyba e Zbywca oraz Akcjonariusz zamierzaj cy naby  akcje w
drodze umowy postanowi  inaczej.

g) Je eli po wyczerpaniu procedury, unormowanej w pkt od a) do e) pozostan  akcje
imienne nie nabyte przez Akcjonariuszy uprawnionych w ramach przys uguj cego im
prawa pierwsze stwa ( aden z pozosta ych Akcjonariuszy nie z o y oferty ich nabycia
na warunkach okre lonych w zawiadomieniu Zbywcy) i o ile pozosta a ilo  akcji b dzie
w dalszym ci gu obj ta ofert  osoby nabywcy, Zarz d ma prawo do udzielenia Zbywcy
zezwolenia na zbycie akcji w sposób wskazany przez Zbywc , lub te  do odmowy
takiego zezwolenia z jednoczesnym wskazaniem nabywcy tych akcji, na warunkach
okre lonych w zg oszeniu Zbywcy, zarówno z grona dotychczasowych Akcjonariuszy,
jak i osób trzecich. Wskazanie nabywcy powinno nast pi  w terminie nie d u szym ni  2
(s ownie: dwa) miesi ce od dnia zawiadomienia Zarz du Spó ki o zamiarze zbycia akcji.

h) Je eli Zarz d odmówi zezwolenia na zbycie nie wskazuj c nabywcy lub te  wskazany
przez niego nabywca nie z o y Zbywcy o wiadczenia o nabyciu akcji na warunkach
okre lonych w zg oszeniu lub innych uzgodnionych przez Zbywc  i nabywc i/lub nie
zap aci ceny w terminie 45 (s ownie: czterdziestu pi ciu) dni od daty wskazania przez
Zarz d lub terminie uzgodnionym przez Zbywc  i nabywc , Zbywca b dzie móg  zby
swoje akcje w sposób pierwotnie przewidziany osobom wskazanym w zg oszeniu i na
warunkach tam zawartych, chyba e Walne Zgromadzenie, uchwa  podj t  na wniosek
Zarz du, postanowi o nabyciu przez Spó k  w celu umorzenia akcji przeznaczonych do
zbycia i wyp aceniu Zbywcy kwoty obliczonej na zasadach okre lonych w zg oszeniu
Zbywcy. W przypadku niewskazana nabywcy uchwa a o nabyciu akcji w celu
umorzenia powinna zosta  powzi ta w terminie 90 (s ownie: dziewi dziesi ciu) dni od
dnia zawiadomienia Zarz du Spó ki o zamiarze zbycia akcji. W przypadku, gdy
nabywca wskazany przez Zarz d nie z o y Zbywcy o wiadczenia o nabyciu akcji w
terminie wskazanym powy ej lub nie zap aci ceny w terminie wskazanym powy ej,



Rozdzia  X - Za czniki Prospekt Emisyjny

433

uchwa a o wyra eniu zgody na nabycie akcji przez Spó k  w celu umorzenia powinna
zosta  powzi ta w terminie 30 (s ownie: trzydziestu) dni od daty zaistnienia tych
okoliczno ci z zastrze eniem postanowie  § 7 ust. 3 zdanie 2.

i) Je eli po wyczerpaniu procedury unormowanej w pkt od a) do f) pozostan  akcje
imienne nie nabyte przez Akcjonariuszy uprawnionych w ramach przys uguj cego im
prawa pierwsze stwa w ilo ci, która nie b dzie ju  obj ta ofert  osoby nabywcy, Spó ka
zobowi zana jest naby  pozosta e akcje przeznaczone do zbycia i wyp aci  Zbywcy
kwot  obliczon  na zasadach okre lonych w zg oszeniu Zbywcy. W tym przypadku
nabycie akcji w asnych przez Spó k  nie wymaga uzyskania zgody Walnego
Zgromadzenia, o której mowa w § 8 ust.  pkt k) Statutu Spó ki.

j) Ka dy Akcjonariusz ma prawo, w terminie 4 (s ownie: czternastu) dni od daty
otrzymania zg oszenia, o którym mowa w pkt a) powy ej, w drodze pisemnego
o wiadczenia z o onego Zbywcy i przes anego jednocze nie Zarz dowi, za da
nabycia od niego wszystkich posiadanych akcji imiennych lub w ilo ci proporcjonalnej
do ilo ci zbywanych akcji przez Zbywc  na warunkach okre lonych w zg oszeniu
Zbywcy. Przed o enie takiego dania zobowi zuje Zbywc  do spowodowania nabycia
tych akcji przez nabywc , zamierzaj cego naby  akcje Zbywcy na warunkach nie
gorszych ni  zaoferowane Zbywcy. Przedstawienie dania, o którym mowa w
niniejszym punkcie przez jednego lub niektórych Akcjonariuszy nie wstrzymuje
procedury nabycia akcji przez pozosta ych Akcjonariuszy, w ramach przys uguj cego im
prawa pierwsze stwa.

k) Je eli wa no  nabycia akcji zale y od uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu
administracyjnego, bieg terminów wskazanych powy ej ulega zawieszeniu na czas
trwania post powania administracyjnego wszcz tego w celu uzyskania tego zezwolenia.

2. Ograniczenia zbywania akcji imiennych nie maj  zastosowania do: 

a) zbywania akcji przez Akcjonariuszy, posiadaj cych akcje imienne uprzywilejowane serii
A o numerach od 000.00  do 447.680 na rzecz ma onków i zst pnych,

b) zbywania przez Akcjonariusza akcji na rzecz Spó ki, w przypadkach opisanych w art.
362 §  kodeksu spó ek handlowych.

Zastawianie akcji

§ 13.

1. Z zastrze eniem postanowie  ust. 2, zastawienie przez Akcjonariusza akcji imiennych lub
ustanowienie na nich prawa u ytkowania wymaga jednomy lnej zgody Rady Nadzorczej Spó ki.-

2. Wykonywanie prawa g osu przez zastawnika lub u ytkownika akcji imiennych z akcji
imiennych, na których ustanowiono zastaw lub prawo u ytkowania wymaga uzyskania zgody
Rady Nadzorczej Spó ki. Wniosek o przyznanie uprawnienia do wykonywania prawa g osu
przez zastawnika lub u ytkownika akcji imiennych sk ada Akcjonariusz, na którego akcjach
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ustanowiono zastaw lub u ytkowanie, Zarz dowi Spó ki, który przedk ada go na najbli sze
posiedzenie Rady Nadzorczej. 

Organy Spó ki

§ 14.

Organami Spó ki s :

a) Walne Zgromadzenie,

b) Rada Nadzorcza,

c) Zarz d.

Walne Zgromadzenie

§ 15.

Walne Zgromadzenie odbywa si  w siedzibie Spó ki, Bielsku Podlaskim lub Tychach. 

Zwo ywanie Walnych Zgromadze

§ 16.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwo ywane jest przez Zarz d corocznie, nie pó niej ni  w
ci gu 6 (s ownie: sze ciu) miesi cy po zako czeniu roku obrotowego. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo ywane jest przez Zarz d z w asnej inicjatywy, na
wniosek Rady Nadzorczej lub co najmniej 2 (s ownie: dwóch) jej cz onków albo na wniosek
Akcjonariuszy reprezentuj cych nie mniej ni / 0 (s ownie: jedn  dziesi t ) kapita u
zak adowego Spó ki, w terminie 2 (s ownie: dwóch) tygodni od dnia zg oszenia takiego
wniosku z terminem wyznaczonym w ci gu 6 (s ownie: sze ciu) tygodni od dnia zg oszenia
takiego wniosku. 

3. W razie niezwo ania Zgromadzenia przez Zarz d w przepisanym terminie, prawo jego
zwo ania przys ugiwa  b dzie wnioskodawcom. 

4. Wniosek o zwo anie Zgromadzenia powinien okre la  sprawy wnoszone pod obrady. Wniosek
nie wymaga uzasadnienia. 

5. Walne Zgromadzenia zwo uje si  na dzie  uznawany w Polsce za dzie  roboczy. 

6. Tak d ugo, jak wszystkie akcje wyemitowane przez Spó k  s  akcjami imiennymi, Walne
Zgromadzenia zwo ywane s  za pomoc  listów poleconych lub poczt  kuriersk , za pisemnym
potwierdzeniem odbioru, wys anymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego
Zgromadzenia na adres wskazany przez Akcjonariusza Zarz dowi Spó ki i ujawniony w
ksi dze akcyjnej. Dzie  wys ania listów uwa a si  za dzie  og oszenia. 

Podejmowanie uchwa  przez Walne Zgromadzenie
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§ 17.

1. Z zastrze eniem postanowie  art. 404 kodeksu spó ek handlowych, Walne Zgromadzenie
mo e podejmowa  uchwa y jedynie w sprawach przewidzianych w kodeksie spó ek
handlowych oraz w Statucie i obj tych porz dkiem obrad danego Zgromadzenia. 

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz cy Rady Nadzorczej lub osoba przez niego
upowa niona, a w przypadku braku takiego upowa nienia, najstarszy wiekiem cz onek Rady
Nadzorczej obecny na Zgromadzeniu. W razie nieobecno ci tych osób, Walne Zgromadzenie
otwiera Prezes Zarz du lub osoba wyznaczona przez Zarz d, lub Akcjonariusz posiadaj cy
najwi ksz  ilo  akcji Spó ki. W razie spe nienia kryterium najwi kszej ilo ci akcji Spó ki
przez dwóch lub wi cej Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy wiekiem
spo ród tych Akcjonariuszy. 

3. Walne Zgromadzenie jest wa ne i w adne podejmowa  wi ce uchwa y je li uczestnicz  w
nim Akcjonariusze posiadaj cy akcje stanowi ce co najmniej 70% (s ownie: siedemdziesi t
procent) kapita u zak adowego. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walnego
Zgromadzenia, Zarz d niezw ocznie zwo a ponownie Walne Zgromadzenie z terminem
wyznaczonym na dzie  nie wcze niejszy ni  po up ywie 4 tygodni od pierwszego Walnego
Zgromadzenia, z tym samym porz dkiem obrad ze wskazaniem, i  jest to drugi termin, w
którym Walne Zgromadzenie b dzie wa ne niezale nie od wielko ci reprezentowanego na nim
kapita u zak adowego. 

4. Z zastrze eniem bezwzgl dnie obowi zuj cych przepisów kodeksu spó ek handlowych oraz
odmiennych postanowie  Statutu uchwa y zapadaj  wi kszo ci  75% (s ownie:
siedemdziesi ciu pi ciu procent) g osów.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

§ 18.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale  w szczególno ci sprawy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki oraz sprawozdania
finansowego za ubieg y rok obrotowy,

b) podejmowanie uchwa  co do rozporz dzania czystym zyskiem, b d  w drodze
przeznaczenia go do wyp aty w formie dywidendy, b d  w drodze wy czenia w ca o ci lub
cz ci od wyp aty i zatrzymania w Spó ce na jej potrzeby, a tak e podejmowanie uchwa  co
do pokrycia strat,

c) udzielenie absolutorium cz onkom organów Spó ki z wykonania przez nich obowi zków, -

d) zbycie lub wydzier awienie przedsi biorstwa Spó ki lub jego zorganizowanej cz ci oraz
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
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e) zbycie nieruchomo ci fabrycznych Spó ki, z wyj tkiem przypadków, gdy zbycie
nast puje w zwi zku z po czeniem lub utworzeniem spó ek zale nych, lub spó ek
wspólnego przedsi wzi cia, kontrolowanych przez Spó k ,

f) przekszta cenie formy prawnej Spó ki oraz jakiekolwiek po czenie Spó ki z inn  spó k
lub podmiotem prawnym,

g) wszelkie postanowienia dotycz ce roszcze  o naprawienie szkody wyrz dzonej przy
zawi zywaniu Spó ki albo sprawowaniu nadzoru lub zarz du,

h) zmiany Statutu Spó ki, podwy szanie i obni anie kapita u zak adowego Spó ki,

i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwsze stwa,

j) nabycie akcji w asnych,

k) umorzenie akcji Spó ki oraz nabywanie akcji Spó ki w celu ich umorzenia,

l) likwidacja i rozwi zanie Spó ki,

m) ustalanie ilo ci cz onków Rady Nadzorczej oraz, z zastrze eniem § 9 Statutu Spó ki,
powo ywanie i odwo ywanie cz onków Rady Nadzorczej,

n) ustalanie zasad i warunków wynagradzania oraz wysoko ci wynagrodzenia cz onków Rady
Nadzorczej,

o) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

p) okre lanie dnia, wed ug którego ustala si  list  akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy
za dany rok obrotowy tj. okre lanie dnia dywidendy, z zastrze eniem postanowie  art. 348
§ 2 kodeksu spó ek handlowych,

q) sprawy przed o one przez Zarz d lub Rad  Nadzorcz  do rozstrzygni cia Walnego
Zgromadzenia,

r) inne sprawy przewidziane do rozstrzygni cia przez Walne Zgromadzenie na mocy
bezwzgl dnie obowi zuj cych przepisów prawa oraz niniejszego Statutu Spó ki.

2. Ilekro  w niniejszym paragrafie jest mowa o wydzier awieniu przedsi biorstwa Spó ki lub okre lonych
sk adników jej maj tku rozumie si  przez to tak e jak kolwiek inn  umow , w oparciu o któr  osoba
trzecia uzyska mo liwo  korzystania z przedsi biorstwa Spó ki lub sk adników jej maj tku.

3. Z zastrze eniem postanowie  art. 394 kodeksu spó ek handlowych, nabycie nieruchomo ci przez
Spó k  nie wymaga uchwa y Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 19.



Rozdzia  X - Za czniki Prospekt Emisyjny

437

1. Rada Nadzorcza sk ada si  z 4 (s ownie: czterech) cz onków, powo ywanych i odwo ywanych
w nast puj cy sposób:

a) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadaj cy akcje imienne serii A o numerach od 000.00
do 268.608 maj  prawo do powo ywania dwóch cz onków Rady Nadzorczej,

b) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadaj cy akcje imienne serii A o numerach od 268.609
do 447.680 maj  prawo do powo ywania dwóch cz onków Rady Nadzorczej.

2. Przewodnicz cego Rady Nadzorczej wybiera  b dzie Rada Nadzorcza spo ród cz onków Rady
Nadzorczej powo anych do Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy posiadaj cych akcje serii A
o numerach od 000.001 do 447.680.

3. Akcjonariusze, którzy posiadaj  uprawnienie, o którym mowa w ust.  powy ej, w przypadku
odwo ywania cz onka Rady Nadzorczej zobowi zani s  do jednoczesnego powo ania nowego
cz onka Rady Nadzorczej.

4. W przypadku wyga ni cia mandatu cz onka Rady Nadzorczej, powo anego w trybie ust. 
powy ej, Akcjonariusz/Akcjonariusze, którzy go powo ali zobowi zani s  do powo ania
nowego cz onka Rady Nadzorczej, w terminie 4 (s ownie: czternastu) dni od dnia powzi cia
wiadomo ci o wyga ni ciu mandatu cz onka Rady Nadzorczej.

5. W przypadku niepowo ania nowego cz onka Rady Nadzorczej przez
Akcjonariusza/Akcjonariuszy, cz onka Rady Nadzorczej powo uje Walne Zgromadzenie.

6. W przypadku zaistnienia okoliczno ci, o których mowa w ust. 5 powy ej, Zarz d zobowi zany
jest zwo a  Walne Zgromadzenie w terminach i na zasadach wskazanych w § 6 Statutu
Spó ki z porz dkiem obrad obejmuj cym powo anie nowego cz onka Rady Nadzorczej.

7. Cz onkowie Rady Nadzorczej mog  z o y  rezygnacj  jedynie z wa nego powodu. Cz onek
Rady Nadzorczej, który z o y  rezygnacj  zobowi zany jest pisemnie poinformowa  o tym
Zarz d, a w przypadku cz onków Rady Nadzorczej powo ywanych w trybie, o którym mowa
w ust.  tak e Akcjonariusza/Akcjonariuszy, którzy go powo ali.

8. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pi  lat.

9. Mandaty cz onków Rady Nadzorczej wygasaj  z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zatwierdzaj cego sprawozdanie finansowe Spó ki za ostatni pe ny rok obrotowy
ich urz dowania. Je eli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej Spó ki dokonano wyboru
uzupe niaj cego lub rozszerzaj cego, mandat nowopowo anego cz onka Rady Nadzorczej wygasa
równocze nie z mandatami pozosta ych cz onków Rady Nadzorczej Spó ki.

Podejmowanie uchwa  przez Rad  Nadzorcz

§ 20.

1. Rada Nadzorcza uchwala regulamin funkcjonowania Rady Nadzorczej, który podlega
zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
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2. Posiedzenia Rady Nadzorczej s  wa ne i w adne do podejmowania uchwa  je eli jest na nim
obecne co najmniej 3 (s ownie: trzech) cz onków Rady Nadzorczej Spó ki, a wszyscy jej
cz onkowie zostali prawid owo zaproszeni. 

3. Rada Nadzorcza zobowi zana jest odby  posiedzenie przynajmniej  (s ownie: jeden) raz na
kwarta .

4. Z zastrze eniem art. 388 § 4 kodeksu spó ek handlowych, cz onkowie Rady Nadzorczej mog
bra  udzia  w podejmowaniu uchwa  Rady oddaj c swój g os na pi mie za po rednictwem
innego cz onka Rady Nadzorczej. 

5. Z zastrze eniem art. 388 § 4 kodeksu spó ek handlowych, Rada Nadzorcza mo e podejmowa
uchwa y w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu rodków bezpo redniego porozumiewania
si  na odleg o . Uchwa a jest wa na je eli wszyscy cz onkowie Rady Nadzorczej zostali
powiadomieni o tre ci projektu uchwa y. 

6. Rada Nadzorcza Spó ki podejmuje uchwa y bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów obecnych na
posiedzeniu cz onków Rady Nadzorczej Spó ki, z zastrze eniem, e po jednym cz onku Rady
Nadzorczej ze wskazanych przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy posiadaj cych akcje imienne
serii A o numerach od 000.001 do 268.608 i akcje imienne serii A o numerach od 268.609 do
447.680 b dzie g osowa o za przyj ciem uchwa y lub obaj ze wskazanych przez
Akcjonariusza/Akcjonariuszy posiadaj cych akcje imienne serii A o numerach od 000.00  do
268.608 i akcje imienne serii A o numerach od 268.609 do 447.680 wstrzymaj  si  od g osu.

Kompetencje Rady Nadzorczej

§ 21.

Rada Nadzorcza sprawuje sta y nadzór nad dzia alno ci  Spó ki we wszystkich dziedzinach jej
przedsi biorstwa. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale y mi dzy innymi:

a) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarz du, w zakresie ich zgodno ci z
ksi gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarz du co do podzia u
zysków i pokrycia strat, a tak e sk adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego
sprawozdania z wyników tej oceny,

b) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych dla Spó ki oraz kontrola ich wykonania,

c) ustalanie - na wniosek Zarz du - zasad wynagradzania pracowników Spó ki,

d) wybór bieg ego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spó ki,

e) udzielanie zgody na obj cie, nabycie lub zbycie udzia ów lub akcji w innych podmiotach, a
tak e na przyst pienie do spó ki handlowej lub cywilnej,

f) udzielanie instrukcji Zarz dowi Spó ki w zakresie wykonywania prawa g osu na
zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spó ek zale nych,
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g) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomo ci o warto ci powy ej 250.000,- USD
(s ownie: dwustu pi dziesi ciu tysi cy dolarów ameryka skich), chyba e wyra enie zgody
na takie czynno ci nale y do kompetencji Walnego Zgromadzenia,

h) udzielanie zgody na zbycie aktywów Spó ki, których warto  przekracza 0% (s ownie:
dziesi  procent) cznej warto ci kapita ów w asnych Spó ki obliczonych wed ug ostatniego
bilansu Spó ki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba e wyra enie zgody na takie
czynno ci nale y do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub te  zosta y one przewidziane w
planach ekonomiczno-finansowych Spó ki,

i) udzielanie zgody na zaci gni cie zobowi zania lub dokonanie rozporz dzenia, które na
podstawie jednej lub kilku powi zanych czynno ci prawnych – przekracza kwot 0%
(s ownie: dziesi  procent) kapita ów w asnych Spó ki obliczonych wed ug ostatniego bilansu
Spó ki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba e s  one przewidziane w planach
ekonomiczno-finansowych Spó ki,

j) udzielanie zgody na wyp at  Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,

k) udzielanie zgody na obci anie zastawem lub prawem u ytkowania akcji imiennych Spó ki,

l) udzielanie zgody zastawnikowi lub u ytkownikowi akcji imiennych Spó ki na wykonywanie
prawa g osu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub prawo u ytkowania,

m) udzielanie zgody na ustanowienie prokury lub pe nomocnictwa ogólnego,

n) z zastrze eniem § 22 Statutu, powo ywanie i odwo ywanie Zarz du Spó ki lub poszczególnych
jego cz onków,

o) ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarz du Spó ki, a tak e wysoko ci wynagrodzenia
poszczególnych jego cz onków.

Zarz d

§ 22.

1. Zarz d sk ada si  z 2 (s ownie: dwóch) cz onków, powo ywanych i odwo ywanych w
nast puj cy sposób: 

a) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadaj cy akcje imienne serii A o numerach od 000.00  do
268.608 maj  prawo do powo ywania Prezesa Zarz du,

b) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadaj cy akcje imienne serii A o numerach od 268.609 do
447.680 maj  prawo do powo ywania Wiceprezesa Zarz du.

2. Akcjonariusze, którzy posiadaj  uprawnienie, o którym mowa w ust.  powy ej, w przypadku
odwo ywania cz onka Zarz du zobowi zani s  do jednoczesnego powo ania nowego cz onka
Zarz du.
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3. W przypadku wyga ni cia mandatu cz onka Zarz du, powo anego w trybie ust.  powy ej,
Akcjonariusz/Akcjonariusze, którzy go powo ali zobowi zani s  do powo ania nowego
cz onka Zarz du, w terminie 4 (s ownie: czternastu) dni od dnia powzi cia wiadomo ci o
wyga ni ciu mandatu cz onka Zarz du.

4. W przypadku niepowo ania nowego cz onka Zarz du przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy w
powy szym terminie, nowego cz onka Zarz du powo uje Rada Nadzorcza. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczno ci, o których mowa w ust. 4 powy ej, Zarz d lub Rada
Nadzorcza, zobowi zani s  zwo a  posiedzenie Rady Nadzorczej w terminach i na zasadach
wskazanych w art. 389 kodeksu spó ek handlowych z porz dkiem obrad obejmuj cym
powo anie nowego cz onka Zarz du.

6. Cz onkowie Zarz du mog  z o y  rezygnacj  jedynie z wa nego powodu. Cz onek Zarz du,
który z o y  rezygnacj  zobowi zany jest pisemnie poinformowa  o tym Rad  Nadzorcz , a w
przypadku cz onków Zarz du powo ywanych w trybie, o którym mowa w ust.  tak e
Akcjonariusza/Akcjonariuszy, którzy go powo ali.

7. Kadencja cz onków Zarz du trwa pi  lat. Cz onkowie Zarz du mog  by  powo ywani na
nast pne kadencje. 

8. Mandaty cz onków Zarz du wygasaj  zgodnie z art. 369 § 4 kodeksu spó ek handlowych. Je eli w
trakcie trwania kadencji Zarz du Spó ki dokonano wyboru uzupe niaj cego lub rozszerzaj cego,
mandat nowopowo anego cz onka Zarz du wygasa równocze nie z mandatami pozosta ych
cz onków Zarz du Spó ki. 

9. Cz onek Zarz du mo e zosta  odwo any lub z o y  rezygnacj  jedynie z wa nego powodu.

Podejmowanie uchwa

§ 23.

1. Zarz d podejmuje decyzje w formie uchwa  na posiedzeniach zwo ywanych w miar  potrzeby.

2. Zarz d podejmuje uchwa y bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów, przy czym w przypadku
równo ci g osów i w sprawach zwi zanych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi
Spó ki, i w wyniku których ma by  zaci gni te zobowi zanie lub dokonane rozporz dzenia,
które na podstawie jednej lub kilku czynno ci prawnych nie przekracza kwoty 2.000.000,-
z otych, decyduj cy g os ma cz onek Zarz du, który jest bezpo rednio odpowiedzialny za
funkcjonowanie tej komórki organizacyjnej. Zaci gni cie zobowi zania lub dokonanie
rozporz dzenia, które na podstawie jednej lub kilku powi zanych czynno ci prawnych
przekracza kwot  2.000.000,- z otych wymaga jednomy lnej uchwa y Zarz du.

3. Zarz d uchwala regulamin dzia ania Zarz du, który podlega zatwierdzeniu przez Rad
Nadzorcz .
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Reprezentacja Spó ki i obowi zki Zarz du

§ 24.

1. Zarz d reprezentuje Spó k  na zewn trz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które
zgodnie ze Statutem Spó ki oraz bezwzgl dnie obowi zuj cymi przepisami prawnymi nie zosta y
zastrze one do kompetencji pozosta ych organów Spó ki.

2. O wiadczenia woli w imieniu Spó ki sk adaj : samodzielnie Prezes Zarz du i Wiceprezes Zarz du.

3. Zarz d zobowi zany jest do przygotowania i przedstawienia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,
planu ekonomiczno-finansowego na trzy kolejne lata obrotowe – nie pó niej ni  do dnia 30 listopada
roku poprzedzaj cego kolejny okres trzyletni.

4. Zarz d zobowi zany jest do corocznego przygotowywania i przedstawiania Radzie Nadzorczej do
zatwierdzenia, planu ekonomiczno-finansowego na kolejny rok obrotowy – nie pó niej ni  do dnia
30 listopada danego roku.

5. W przypadku niezatwierdzenia planu ekonomiczno-finansowego przez Rad  Nadzorcz , Zarz d
Spó ki b dzie prowadzi dzia alno  w oparciu o ostatni zatwierdzony roczny plan ekonomiczno-
finansowy.

6. Zarz d zobowi zany jest do przygotowywania i przedk adania Radzie Nadzorczej Spó ki
kwartalnych raportów z realizacji planu ekonomiczno-finansowego w terminie 30 dni od dnia
zako czenia ka dego kwarta u.

Zatrudnianie cz onków Zarz du

§ 25.

Spó ka mo e zawiera  umowy o prac  z osobami powo anymi do Zarz du. Cz onkowie Zarz du mog
tak e otrzymywa  wynagrodzenie za pe nienie swych funkcji poza stosunkiem pracy, je eli tak
zdecyduje Rada Nadzorcza. 

Rok obrotowy

§ 26.

Rokiem obrotowym Spó ki jest rok kalendarzowy. 

Podzia  zysku

§ 27.

1. Akcjonariusze maj  prawo do udzia u w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez bieg ego rewidenta, który zosta  przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do
wyp aty Akcjonariuszom. 

2. Decyzje w sprawach podzia u czystego zysku pomi dzy Akcjonariuszy, w sprawie wy czenia
zysku od podzia u i w sprawie pokrycia strat podejmowane s  przez Walne Zgromadzenie,
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zgodnie z postanowieniami § 8 ust.  pkt b) Statutu, po przedstawieniu przez Zarz d i Rad
Nadzorcz  projektu stosownej uchwa y w tym zakresie. 

3 Wy czony od podzia u zysk, mo e by  przeznaczony na powi kszenie kapita u zapasowego lub
inne fundusze rezerwowe. 

4. W przypadku przeznaczenia zysku lub jego cz ci do podzia u mi dzy Akcjonariuszy,
Akcjonariusze uczestnicz  w zysku proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji. 

§ 28.

1. Spó ka mo e wyp aci  zaliczk  na poczet dywidendy, je eli jej sprawozdanie finansowe za
ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowi  mo e najwy ej po ow  zysku
osi gni tego od ko ca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez bieg ego rewidenta, powi kszonego o niewyp acone zyski z poprzednich lat
obrotowych, umieszczone w kapita ach rezerwowych przeznaczonych na wyp at  dywidendy
oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowi zkowych kapita ów
rezerwowych.

2. Ka dy Akcjonariusz ma prawo do otrzymania zaliczki na poczet dywidendy, proporcjonalnie do
posiadanych przez siebie akcji, je eli Zarz d Spó ki, w drodze uchwa y, zdecydowa  o wyp acie
zaliczek. 

3. Uchwa a Zarz du powinna, w granicach art. 349 § 2 kodeksu spó ek handlowych, okre la
kwot  przeznaczon  na wyp at  zaliczek. 

4. Zarz d mo e wyp aci  zaliczki je eli uzyska zgod  Rady Nadzorczej. 

Postanowienia ko cowe

§ 29.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje si  odpowiednie przepisy kodeksu spó ek
handlowych oraz innych obowi zuj cych aktów prawnych. 
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4 Lista POK

A. CA IB Securities S.A.
Ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

B. POK-i Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.

lp miasto ulica

1 Bielsko-Bia a Pl. Wolno ci 7

2 Bydgoszcz - Centrum Us ug Finansowych Multibank 11 Listopada 60/62

3 Bydgoszcz Grodzka 17

4 Bydgoszcz - Centrum Us ug Finansowych Multibank Grodzka 17

5 Cz stochowa - Centrum Us ug Finansowych Multibank Szymanowskiego 1

6 Gliwice  - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul. Zwyci stwa 56

7 Gda sk Okopowa 7

8 Gda sk - Centrum Us ug Finansowych Multibank Karmelicka 1

9 Gdynia - Centrum Us ug Finansowych Multibank Skwer Ko ciuszki 6

10 Gorzów Wielkopolski  - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul. Sikorskiego 111

11 Katowice Powsta ców 43

12 Katowice - Centrum Us ug Finansowych Multibank Powsta ców 43

13 Kraków Augustia ska 5

14 Kraków - Centrum Us ug Finansowych Multibank Straszewskiego 20

15 Lublin Krakowskie Przedmie cie 6

16 ód Piotrkowska 148/150

17 ód  - Centrum Us ug Finansowych Multibank Piotrkowska 242/250

18 ód  - Centrum Us ug Finansowych 2 Multibank Piotrkowska 43

19 Olsztyn G owackiego 28

20 Olsztyn - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul. Pi sudskiego 

21 Pozna Szyperska 20/21

22 Pozna  - Centrum Us ug Finansowych Multibank w. Marcin 40

23 Pozna  - Centrum Us ug Finansowych 2 Multibank Garbary 71

24 Rzeszów Soko a 6

25 Szczecin Tkacka 55

26 Toru  - Centrum Us ug Finansowych Multibank Che mi ska 2

27 Warszawa Wspólna 47/49

28 Warszawa - Centrum Us ug Finansowych Multibank Senatorska 18

29 Warszawa - Centrum Us ug Finansowych 2 Multibank Królewska 14

30 Warszawa - Centrum Us ug Finansowych 3 Multibank Kijowska 1

31 Wroc aw Podwale 63

32 Wroc aw - Centrum Us ug Finansowych Multibank w. Miko aja 69
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5 Formularz zapisu na Akcje

Formularz zapisu na akcje zwyk e na okaziciela serii E HOOP S.A.

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwyk e na okaziciela serii E o warto ci nominalnej ,- PLN
ka da, emitowane na podstawie uchwa y nr  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOOP S.A. z
siedzib  w Warszawie (dalej „Spó ka”) z dnia 29 kwietnia 2003 r. (dalej „ Akcje”), oferowane na
warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym akcji HOOP S.A. z dnia 27 maja
2003 r. (dalej „Prospekt”).
Dane o Inwestorze sk adaj cym zapis:

• imi  i nazwisko / nazwa: ...............................................................................................................
• miejsce zamieszkania / siedziba i adres: .......................................................................................
• adres do korespondencji: ..............................................................................................................
• w przypadku osób krajowych - numer PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego lub numer

paszportu albo numer REGON lub inny numer identyfikacyjny w odniesieniu do osób
prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadaj cych osobowo ci prawnej; w przypadku
osób zagranicznych – numer paszportu, kod kraju, obywatelstwo w odniesieniu do osób
fizycznych albo numer rejestru w a ciwego dla kraju pochodzenia zagranicznych odniesieniu
do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadaj cych osobowo ci prawnej:
………............................................................................................................................ ................

• statut dewizowy:  osoba krajowa  osoba zagraniczna
Liczba Akcji Serii E, na któr  sk adany jest zapis: ....................... (s ownie: ….......................................)
Cena emisyjna jednej Akcji Serii E: .............................................PLN
Kwota wp aty na Akcje Serii E: .......................................PLN (s ownie: ................................................)
Okre lenie sposobu p atno ci: ………………………………………..

Rachunek bankowy lub inwestycyjny, na który ma by  dokonany ewentualny zwrot wp aconej kwoty,
w przypadku przydzielenie mniejszej liczby Akcji ni  wynikaj ca z dokonanej wp aty lub
nieprzydzielenia ich wcale:
nr rachunku: ………......................................... nazwa banku: …....................................................... .......
Uwaga: Wszelkie konsekwencje wynikaj ce z nieprawid owego lub niepe nego formularza niniejszego
zapisu na Akcje ponosi Inwestor.

O wiadczenie subskrybenta
Ja, ni ej podpisany(a), niniejszym o wiadczam, e:

• jest mi znana tre  Prospektu i Statutu Spó ki; wyra am zgod  na brzmienie Statutu Spó ki i
akceptuj  warunki Publicznej Subskrypcji;

• zgadzam si  na przydzielenie Akcji Serii E zgodnie z zasadami przydzia u opisanymi w
Prospekcie;

• wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezb dnym do
przeprowadzenia Publicznej Subskrypcji oraz wykonywania przez Spó k  obowi zków
wynikaj cych z przepisów prawa, a tak e innych w a ciwych regulacji (* dotyczy tylko
subskrybentów b d cych osobami fizycznymi).

..........................................................
 data i podpis osoby sk adaj cej zapis
lub jej pe nomocnika

.............................................................
data przyj cia zapisu, podpis i piecz
przyjmuj cego zapis oraz piecz  adresowa
biura maklerskiego
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NIEODWO ALNA DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI
Uwaga: Dyspozycja deponowania jest nieodwo alna, bezwarunkowa i nie mo e zawiera
jakichkolwiek zastrze e .
Niniejszym sk adam nieodwo aln  i bezwarunkow  dyspozycj  zdeponowania na rachunku papierów
warto ciowych nr: ................................... prowadzonym w (pe na nazwa podmiotu prowadz cego
rachunek – domu maklerskiego, banku prowadz cego dzia alno  maklersk  lub banku prowadz cego
rachunki papierów warto ciowych) .................................................... na rzecz
...................................................... wszystkich przydzielonych zgodnie z Prospektem akcji zwyk ych na
okaziciela serii E spó ki HOOP S.A. z siedzib  w Warszawie.
Do czasu zapisania Akcji na ww. rachunku zobowi zuj  si  do niezw ocznego informowania na pi mie
Punktu Obs ugi Klientów, w którym dokona em zapisu na Akcje o wszelkich zmianach dotycz cych
powy szego rachunku oraz potwierdzam nieodwo alno  niniejszej dyspozycji.

..........................................................
 data i podpis osoby sk adaj cej dyspozycj

.............................................................
data przyj cia dyspozycji, podpis i piecz
przyjmuj cego dyspozycj  oraz piecz  adresowa
biura maklerskiego

Uwaga: Wszelkie konsekwencje wynikaj ce z niew a ciwego wype nienia formularza dyspozycji
deponowania Akcji z przyczyn le cych po stronie Inwestora zapisuj cego si  na Akcje ponosi
Inwestor.
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6 Uchwa a Rady Nadzorczej

Uchwa a Nr 7/2003

Rady Nadzorczej HOOP S.A.

§ 1

Rada Nadzorcza HOOP Spó ki Akcyjnej, dzia aj c na podstawie § 7  Uchwa y nr   Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia  Akcjonariuszy HOOP S.A.  podj tej w dniu 29 kwietnia 2003 roku,
zatwierdza w trybie § 20 ust. 5 Statutu Spó ki     zasady dystrybucji i przydzia u akcji Spó ki serii  „E”
w brzmieniu stanowi cym Za cznik Nr  do niniejszej Uchwa y.

§ 2

Uchwa a zosta a podj ta jednog o nie.

§ 3

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
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7 Dokument informacyjny

Oferta sprzeda y do .500.000 akcji zwyk ych na okaziciela serii D na podstawie § 39
Regulaminu Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A..

W zwi zku z wprowadzeniem do obrotu gie dowego do .500.000 akcji zwyk ych na okaziciela serii D
(“akcje serii D”) spó ki Hoop S.A. w trybie publicznej sprzeda y informujemy, e akcje serii D
oferowane s  wy cznie na podstawie § 39 Regulaminu Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie
SA tj. w trybie publicznej sprzeda y i w zwi zku z tym oferta akcji serii D nie odbywa si  na
podstawie Prospektu i nie stanowi cz ci publicznej subskrypcji Akcji Serii E. W zwi zku z
powy szym, niniejszy dokument okre laj cy warunki i tryb sprzeda y akcji serii D dystrybuowany
wraz z Prospektem stanowi jedynie jego za cznik.

1 Ogólne zasady sprzeda y

W zwi zku z wprowadzeniem do obrotu gie dowego do .500.000 akcji zwyk ych na okaziciela serii D
w trybie publicznej sprzeda y, na podstawie § 39 Regulaminu Gie dy Papierów Warto ciowych w
Warszawie S.A., w ramach oferty sprzeda y oferuje si  do .500.000 akcji serii D o warto ci
nominalnej  PLN ka da.

Z akcjami serii D nie jest zwi zany aden obowi zek wiadcze  dodatkowych ani adne
zabezpieczenie. Statut Spó ki nie przewiduje adnych ogranicze  co do przenoszenia praw z akcji serii
D.

Akcje sprzedawane oferowane s  w dwóch transzach:

- Transzy Detalicznej,

- Transzy Instytucjonalnej

Okre lenie liczby akcji serii D sprzedawanych w poszczególnych transzach nast pi po zako czeniu
procesu budowania „ksi gi popytu” w momencie okre lenia ceny sprzeda y.

Informacja na temat liczby akcji serii D przeznaczonych do sprzeda y w poszczególnych transzach
zostanie podana do publicznej wiadomo ci, przed rozpocz ciem przyjmowania zlece  kupna, w formie
Raportu Bie cego.

Akcje sprzedawane stanowi  w asno  dwóch g ównych akcjonariuszy spó ki Hoop S.A.
(„Sprzedaj cy”)

2 Cz onek Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. sk adaj cy ofert  sprzeda y

CA IB Securities S.A. z siedzib  w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00- 3 Warszawa
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3 Ustalenie ceny sprzeda y

Cena akcji serii D b dzie ustalona przez Sprzedaj cych w oparciu o rekomendacj  CA IB Securities
S.A., który we mie pod uwag  deklaracje zakupu z o one przez inwestorów w ramach procesu
budowania „ksi gi popytu” przeprowadzonego w ród inwestorów zainteresowanych nabyciem akcji
serii D w ramach Transzy Instytucjonalnej.

Cena sprzeda y b dzie cen  jednakow  dla obu transz i zostanie podana do publicznej wiadomo ci,
przed rozpocz ciem przyjmowania zlece  kupna, w formie Raportu Bie cego.

Cena sprzeda y akcji serii D b dzie równa cenie emisyjnej Akcji Serii E oferowanych w ramach
publicznej Subskrypcji

W okresie od 7 do 6 lipca br. zostan  przeprowadzone dzia ania maj ce na celu  rozpoznanie
potencjalnego popytu na akcje serii D.

W wyniku tych dzia a  powstanie „ksi ga popytu” – lista inwestorów deklaruj cych zamiar zakupu
akcji serii D, ze wskazaniem liczby akcji serii D, które inwestorzy zamierzaj  naby  oraz ceny jak  s
gotowi za dan  liczb  akcji zap aci . Sprzedaj cy w porozumieniu z Emitentem mo e postanowi
równie  o ustaleniu przedzia u cenowego, w ramach którego inwestorzy bior cy udzia  w procesie
budowy „ksi gi popytu” b d  okre la  oferowan  przez siebie cen  za jedn  akcj . W takim przypadku
przedzia  cenowy zostanie podany do publicznej wiadomo ci w formie Raportu Bie cego przed
rozpocz ciem procesu budowy „ksi gi popytu” Wynik procesu budowy „ksi gi popytu” na akcje serii
D mo e by  wykorzystany przy ustalaniu ceny sprzeda y akcji serii D.

4 Miejsce udost pnienia prospektu emisyjnego

Prospekt  akcji zwyk ych na okaziciela serii E zostanie udost pniony do publicznej wiadomo ci co
najmniej na 7 dni roboczych przed dniem rozpocz cia subskrypcji akcji serii E w siedzibie Emitenta
(Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94), siedzibie Oferuj cego (Warszawa, ul. Emilii Plater 53), w POK-
ach biur maklerskich – cz onków Konsorcjum Dystrybucyjnego, w siedzibie Gie dy Papierów
Warto ciowych w Warszawie  S.A.. (Warszawa, ul. Ksi ca 4), Centrum Informacyjnym Komisji
Papierów Warto ciowych i Gie d (Warszawa, ul. Mazowiecka 3).

Prospekt udost pniony b dzie równie  w sieci Internet na stronie internetowej Emitenta pod adresem:
www.hoop.com.pl

5 Kod ISIN

Akcje zwyk e na okaziciela serii D zarejestrowane s  w KDPW pod kodem PLHOOP0000 0. Spó ka
wyst pi z wnioskiem o zarejestrowanie akcji serii D sprzedawanych w Transzy Detalicznej i Transzy
Instytucjonalnej pod odr bnymi kodami ISIN
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6 Zasady sprzeda y akcji serii D w Transzy Detalicznej

6.1  Osoby uprawnione do nabywania akcji serii D w Transzy Detalicznej

Osobami uprawnionymi do nabywania akcji Serii D w Transzy Detalicznej s  osoby fizyczne, osoby
prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj ce osobowo ci prawnej, zarówno Rezydenci jak i
Nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego,

6.2 Terminy sk adania zlece  w Transzy Detalicznej

Zlecenia kupna przyjmowane b d  od 7 do 8 lipca br. w godzinach pracy POK biur maklerskich..
Do czasu rozpocz cia przyjmowania zlece  kupna Sprzedaj cy zastrzegaj  sobie prawo zmiany
terminów przyjmowania zlece  kupna na Akcje Serii D. Informacja o zmianie terminów przyjmowania
zlece  zostanie podana do publicznej wiadomo ci w formie Raportu Bie cego. .

Zlecenia przyjmowane b d  zgodnie z zasadami przyjmowania zlece  obowi zuj cymi w biurze
maklerskim przyjmuj cym zlecenie, o ile nie s  one sprzeczne z zasadami opisanymi w niniejszym
dokumencie.

6.3 Miejsce i zasady sk adania zlece  w Transzy Detalicznej

Inwestor zamierzaj cy naby  akcje serii D oferowane w Transzy Detalicznej powinien z o y  zlecenie
kupna w Punkcie Obs ugi Klientów biura maklerskiego, które prowadzi jego rachunek papierów
warto ciowych i jednocze nie znajduje si  na li cie POK biur maklerskich przyjmuj cych te zlecenia.
Lista POK biur maklerskich przyjmuj cych zlecenia kupna w Transzy Detalicznej stanowi Za cznik
do niniejszego dokumentu. Zlecenia przyjmowane b d  w formie i zgodnie z zasadami
obowi zuj cymi w danym biurze maklerskim, z zastrze eniem warunków opisanych w niniejszym
dokumencie.

Inwestor mo e z o y  zlecenie przez pe nomocnika, posiadaj cego pe nomocnictwo do dysponowania
rachunkiem papierów warto ciowych inwestora, zgodnie z zasadami obowi zuj cymi w biurze
maklerskim przyjmuj cym zlecenie, lub posiadaj cego pe nomocnictwo szczególne do z o enia
zlecenia kupna akcji serii D, sporz dzone w formie uzgodnionej z biurem maklerskim przyjmuj cym
zlecenie.

Osoby pragn ce naby  akcje serii D oferowane w Transzy Detalicznej, a nie posiadaj ce rachunku
papierów warto ciowych w biurze maklerskim przyjmuj cym zlecenia, powinny z o y  wniosek o
otwarcie rachunku w jednym z biur maklerskich (na zasadach w nim obowi zuj cych)
wyszczególnionych w Za czniku do niniejszego dokumentu i po otwarciu tego rachunku z o y
zlecenie.

Zlecenia kupna sk adane przez inwestorów:

· s  wa ne tylko w dniu odbywania si  sesji, na której s  realizowane,

· nie mog  zawiera adnych dodatkowych warunków realizacji,

Zlecenia mog  by  anulowane do momentu zamkni cia przyjmowania zlece  w Transzy Detalicznej.
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Inwestor mo e z o y  zlecenie na co najmniej  akcj  serii D i nie wi cej ni  liczba akcji serii D
oferowanych w Transzy Detalicznej. Inwestor ma prawo do z o enia kilku zlece , przy czym czna
wielko  zlece  nie mo e by  wy sza ni  liczba akcji serii D oferowanych w Transzy Detalicznej.

Z o enie zlecenia kupna jest równoznaczne z przyj ciem przez inwestora warunków realizacji tych
zlece  okre lonych w niniejszym dokumencie.

Inwestor jest zwi zany z o onym zleceniem do momentu przydzia u akcji na sesji GPW, na której
zlecenia maj  by  realizowane.

6.4 P atno  za akcje serii D w Transzy Detalicznej

P atno  za akcje serii D, na które inwestor sk ada zlecenie, musi by  zapewniona najpó niej wraz ze
z o eniem zlecenia kupna.

P atno  za akcje serii D, na które inwestor sk ada zlecenie, musi odpowiada  iloczynowi liczby akcji
serii D okre lonej w zleceniu i ceny sprzeda y oraz powi kszona o odpowiedni  warto  prowizji
maklerskiej.

Wp aty na akcje Sprzedawane s nieoprocentowane.

W przypadku niezapewnienia wp aty w oznaczonym terminie lub wniesienia przez inwestora wp aty
niepe nej, zlecenie b dzie traktowane w sposób okre lony w regulaminie wiadczenia us ug
maklerskich biura maklerskiego przyjmuj cego zlecenie.

6.5 Zasady realizacji zlece  w Transzy Detalicznej

Przydzia  akcji serii D w Transzy Detalicznej nast pi na sesji GPW. Termin sesji, na której nast pi
przydzia  akcji serii D zostanie okre lony przez Zarz d Gie dy. Wniosek o wyznaczenie terminu sesji,
na której nast pi przydzia  akcji serii D zostanie z o ony do Zarz du Gie dy nie pó niej ni  7 dni
roboczych przed planowanym terminem. Informacja o terminie sesji oraz terminie rozliczenia
transakcji w Transzy Detalicznej zostanie podany do publicznej wiadomo ci w formie Raportu
Bie cego, nie pó niej ni  3 dni robocze przed dniem rozpocz cia przyjmowania zlece .

Informacja o wynikach przydzia u zostanie podana do publicznej wiadomo ci po sesji GPW, na której
dokonany zostanie przydzia  akcji serii D.

Przydzia  akcji serii D zostanie dokonany zgodnie z zasadami alokacji obowi zuj cymi na GPW, tj.
zgodnie z § 6 Szczegó owych Zasad Obrotu Gie dowego. Je eli liczba akcji serii D, na które z o ono
zlecenia kupna w Transzy Detalicznej b dzie ni sza od liczby akcji serii D, na które z o ono zlecenie
sprzeda y w tej transzy, wówczas wszystkie zlecenia zostan  zrealizowane w ca o ci. Je eli liczba
akcji serii D, na które z o ono zleceniach kupna w Transzy Detalicznej b dzie wy sza od liczby akcji
serii D, na które z o ono zlecenie sprzeda y w tej transzy, wówczas zlecenia zostan  zredukowane
zgodnie z zasad  proporcjonalnej redukcji.

Akcje serii D, które pozostan  nie przydzielone po dokonaniu przydzia u zgodnie z zasad
proporcjonalnej redukcji, zostan  przydzielone kolejno, po jednej w zale no ci od wolumenu zlece
kupna , zgodnie z priorytetem od zlecenia o najwi kszym wolumenie do zlecenia o najmniejszym
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wolumenie, do chwili osi gni cia zerowego salda alokacji. O ostatecznym przydziale akcji decyduje
sk adaj cy ofert  sprzeda y.

Wszystkie przydzielone akcje serii D zostan  zapisane na rachunkach papierów warto ciowych
inwestorów w biurach maklerskich, w których zlecenia zosta y z o one. Zarejestrowanie
przydzielonych akcji serii D na rachunki papierów warto ciowych inwestorów nast pi w dniu
rozliczenia transakcji, tj. w pierwszym dniu, w którym przeprowadzona zostanie sesja rozliczeniowa w
Krajowym Depozycie Papierów Warto ciowych S.A. nast puj cym po dniu, w którym odb dzie si
sesja GPW, na której nast pi przydzia  akcji serii D.

6.6 Zwrot niewykorzystanych wp at

Zwrot nie wykorzystanych cz ci wp at na akcje serii D nast pi na rachunek pieni ny inwestora w
biurze maklerskim, które przyj o zlecenie, bez odsetek, nie pó niej ni  w dniu rozliczenia transakcji.

7 Zasady sprzeda y akcji serii D w Transzy Instytucjonalnej

7.1 Osoby uprawnione do nabywania akcji serii D w Transzy Instytucjonalnej

Osobami uprawnionymi do nabywania akcji Serii D w Transzy Instytucjonalnej s :

- osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj ce osobowo ci prawnej, zarówno
Rezydenci jak i Nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego,

- zarz dzaj cy cudzym pakietem papierów warto ciowych na zlecenie w imieniu osób, których
rachunkami zarz dza, i na rzecz których zamierza naby  akcje serii D,

którzy wezm  udzia  w procesie budowania „ksi gi popytu” zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7.3
niniejszego dokumentu i do których zostan  skierowane zaproszenia do z o enia zlecenia kupna.

7.2 Terminy sk adania zlece  w Transzy Instytucjonalnej

Zlecenia kupna przyjmowane b d  od 7 do 8 lipca br. w godzinach pracy POK biur maklerskich..
Do czasu rozpocz cia przyjmowania zlece  kupna Sprzedaj cy zastrzegaj  sobie prawo zmiany
terminów przyjmowania zlece  kupna na Akcje Serii D. Informacja o zmianie terminów przyjmowania
zlece  zostanie podana do publicznej wiadomo ci w formie Raportu Bie cego.

Zlecenia przyjmowane b d  zgodnie z zasadami przyjmowania zlece  obowi zuj cymi w biurze
maklerskim przyjmuj cym zlecenie, o ile nie s  one sprzeczne z zasadami opisanymi w niniejszym
dokumencie.

7.3 Proces budowy „ksi gi popytu”

Tworzenie „ksi gi popytu” prowadzone b dzie w ród inwestorów zainteresowanych nabyciem akcji
serii D oferowanych w ramach oferty sprzeda y.

Deklaracje zamiaru nabycia akcji serii D b d  przyjmowane przez POK-i domów maklerskich –
cz onków Konsorcjum Dystrybucyjnego, których lista stanowi za cznik do niniejszego dokumentu, w
okresie od 7 do 6 lipca br., z zastrze eniem, e w dniu 6 lipca deklaracje przyjmowane b d  tylko do
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godziny 5. Inwestorzy zainteresowani uczestnictwem w procesie tworzenia „ksi gi popytu” w celu
uzyskania szczegó owych informacji dotycz cych zasad udzia u w tym procesie, powinni
skontaktowa  si  z domem maklerskim, cz onkiem Konsorcjum Dystrybucyjnego. Deklaracja zamiaru
nabycia akcji serii D powinna zawiera  informacj  pozwalaj c  na identyfikacj  inwestora, okre lenie
ceny, któr  sk adaj cy deklaracj  jest gotowy zap aci  za jedn  akcj  serii D oraz liczb  akcji serii D,
jak  zamierza naby .

Deklarowana przez inwestora cena powinna zosta  okre lona w ramach przedzia u cenowego, w
przypadku gdy zgodnie z pkt 3 niniejszego dokumentu zostanie on okre lony. Deklaracja zamiaru
nabycia akcji serii D z cen  z poza przedzia u cenowego uznana b dzie za niewa n .  Forma deklaracji
oraz sposób jej przekazania zostan  okre lone przez dom maklerski – cz onka Konsorcjum
Dystrybucyjnego.

Maksymalna liczba akcji serii D deklarowana do nabycia przez inwestora na podstawie deklaracji nie
mo e by  wi ksza ni  liczba akcji oferowanych w Transzy Instytucjonalnej.

Z o enie przez inwestora deklaracji zamiaru nabycia akcji serii D z cen  wy sz  lub równ  ustalonej
cenie sprzeda y akcji serii D stanowi  b dzie podstaw  do skierowania zaproszenia do z o enia
zlecenia kupna na akcje serii D. Zaproszenie do z o enia zlecenia kupna zostanie wystosowane przez
cz onka konsorcjum dystrybucyjnego akcje serii D, w którym zosta a z o ona deklaracja, faksem na
numer podany przez inwestora w deklaracji.

Zwraca si  uwag  inwestorom, i  fakt z o enia deklaracji, tj. udzia  w procesie budowania „ksi gi
popytu”, cena sprzeda y akcji serii D, po jakiej inwestor jest gotowy naby  akcje serii D oraz liczba
akcji serii D obj ta deklaracj  b d  brane pod uwag  przy kierowaniu do inwestorów zaprosze  do
z o enia zlece  kupna w Transzy Instytucjonalnej.

Z o enie deklaracji nie stanowi zobowi zania dla Sprzedaj cych ani Oferuj cego ani biura
maklerskiego – cz onka Konsorcjum Dystrybucyjnego, w którym deklaracja zosta a z o ona, do
wystosowania do inwestora zaproszenia do z o enia zlecenia kupna na akcje serii D.

Deklaracja zamiaru nabycia akcji serii D z o ona przez inwestora z cen  wy sz  lub równ  ustalonej
zgodnie z pkt 3 cenie sprzeda y akcji stanowi zobowi zanie tego inwestora do z o enia i op acenia
zlecenia kupna na akcje serii D po ustalonej cenie sprzeda y na liczb  akcji serii D wskazan  w
zaproszeniu do z o enia zlecenia kupna na akcje serii D. Zobowi zanie do z o enia i op acenia
zlecenia kupna na akcje serii D wskazane w zaproszeniu nie mo e by  wy sze, ni  liczba akcji serii D
okre lona przez inwestora w deklaracji. Niez o enie przez inwestora wa nego i prawid owego zlecenia
kupna mo e spowodowa  odpowiedzialno  odszkodowawcz  inwestora na zasadach ogólnych
wynikaj cych z zapisów Kodeksu Cywilnego wobec biura maklerskiego – cz onka Konsorcjum
Dystrybucyjnego – które przyj o deklaracj . W zwi zku z powy szym deklaracja zawiera  b dzie w
swojej tre ci zobowi zanie inwestora do z o enia i op acenia – na zasadach okre lonych w niniejszym
dokumencie – zlecenia kupna na akcje serii D w liczbie nie wy szej, ni  liczba akcji serii D okre lona
w deklaracji, po cenie nie wy szej ni  cena okre lona w deklaracji.

Inwestor nie jest zobowi zany do z o enia i op acenia zlecenia kupna na akcje serii D, gdy w procesie
tworzenia „ksi gi popytu” deklarowa  nabycie akcji serii D po cenie ni szej, ni  ustalona zgodnie z pkt
3.
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Zaproszenia, o których mowa powy ej b d  kierowane do inwestorów po zako czeniu procesu
tworzenia „ksi gi popytu”, jednak nie pó niej ni  do godz.  pierwszego dnia sk adania zlece  kupna
na akcje serii D, tj. nie pó niej do godz.  w dniu 7 lipca br. W przypadku niewystosowania do
inwestora zaproszenia w powy szym terminie, zobowi zanie inwestora zawarte w z o onej przez niego
deklaracji wygasa..

W trakcie trwania procesu budowania „ksi gi popytu” inwestor ma prawo do zmiany z o onej
deklaracji. W takim przypadku, deklaracja z o ona pó niej uchyla w ca o ci skutki prawne deklaracji
z o onych wcze niej. Inwestor ma równie  prawo do odwo ania z o onej deklaracji, nie pó niej jednak
ni  do zako czenia procesu budowania „ksi gi popytu”.

Jednocze nie z publiczn  sprzeda  akcji serii D jest przeprowadzana publiczna subskrypcja Akcji
Serii E. Zasady publicznej subskrypcji opisane w punkcie 0 rozdzia u III Prospektu.. W przypadku,
gdyby liczba akcji serii D obj tych deklaracjami zamiaru nabycia przez inwestorów przewy sza a
liczb  oferowanych akcji serii D, ka dy inwestor mo e zosta  zaproszony do z o enia zlecenia kupna
na akcje serii D oraz z o enia zapisu na Akcje Serii E w ramach publicznej subskrypcji Akcji Serii E.
Deklaracja nabycia akcji serii D b dzie wówczas rozumiana jako obejmuj ca równie  zamiar
subskrybowania Akcji Serii E w ramach publicznej subskrypcji.

czna liczba akcji serii D zaoferowanych inwestorowi w ramach publicznej sprzeda y akcji serii D
oraz obejmowanych w ramach subskrypcji Akcji Serii E nie mo e by  wy sza ni  liczba akcji
wskazana przez inwestora w deklaracji”.

7.4 Miejsce i zasady sk adania zlece  w Transzy Instytucjonalnej

Liczba akcji serii D, na jak  zobowi zany b dzie z o y  zlecenie kupna inwestor, powinna by  równa
liczbie akcji serii D wskazanych w wystosowanym do niego zaproszeniu, która b dzie nie wi ksza, ni
liczba akcji serii D deklarowanych do nabycia przez danego inwestora w procesie budowy „Ksi gi
Popytu”

Zwraca si  uwag , i ::

1. Inwestor nabywaj cy akcje serii D oferowane w Transzy Instytucjonalnej powinien z o y
zlecenie kupna u cz onka konsorcjum dystrybucyjnego, za po rednictwem, którego zosta o skierowane
do inwestora zaproszenie do z o enia zlecenia kupna na akcje serii D,

2. Z zastrze eniem pkt 3, w przypadku, gdy Inwestor zamierzaj cy naby  akcje serii D w Transzy
Instytucjonalnej nie posiada rachunku inwestycyjnego u cz onka konsorcjum dystrybucyjnego, za
po rednictwem, którego zosta o skierowane do inwestora zaproszenie do z o enia zlecenia kupna na
akcje serii D, a posiada rachunek papierów warto ciowych w banku prowadz cym rachunek papierów
warto ciowych, Inwestor  powinien zawrze  umow  dotycz c wiadczenia us ug brokerskich z
cz onkiem konsorcjum a nast pnie z o y  zlecenie nabycia do cz onka konsorcjum dystrybucyjnego
Obowi zek zawarcia umowy dotycz cej wiadczenia us ug brokerskich nie dotyczy inwestorów,
którzy  w chwili sk adania zlecenia kupna maja zawart  umow , z podmiotem w którym sk adaj
zlecenia kupna.

3. Zlecenie kupna w Transzy Instytucjonalnej mo e by  z o one równie  bez podpisywania
umowy dotycz cej wiadczenia us ug brokerskich w przypadku, gdy zlecenie nabycia sk adane jest
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przez zagraniczn  osob  prawn ,  o której mowa w art. 52 ustawy prawo o publicznym obrocie
papierami warto ciowymi nie prowadz cej dzia alno ci na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Broker
zagraniczny) na rzecz Inwestora, który podpisa  z bankiem prowadz cym rachunki papierów
warto ciowych umow  na warunkach, o których mowa w art. 34 a ust.  ustawy o publicznym obrocie
papierami warto ciowymi, pod warunkiem jednak e Broker zagraniczny podpisa  stosown  umow  z
cz onkiem konsorcjum dystrybucyjnego, za po rednictwem, którego zosta o skierowane do inwestora
zaproszenie do z o enia zlecenia kupna

4. W przypadku, gdy inwestor zamierzaj cy naby  akcje serii D w Transzy Instytucjonalnej nie
posiada rachunku inwestycyjnego u cz onka konsorcjum dystrybucyjnego, za po rednictwem, którego
zosta o skierowane do inwestora zaproszenie do z o enia zlecenia kupna lub rachunku papierów
warto ciowych w banku prowadz cym rachunki papierów warto ciowych Inwestor powinien otworzy
rachunek inwestycyjny u cz onka konsorcjum dystrybucyjnego, za po rednictwem, którego zosta o
skierowane do inwestora zaproszenie do z o enia zlecenia kupna, zgodnie z obowi zuj cymi
regulacjami, a nast pnie z o y  zlecenie kupna u odpowiedniego cz onka konsorcjum dystrybucyjnego.

5. Cz onkowie konsorcjum dystrybucyjnego w Transzy Instytucjonalnej zobowi zuj  si  do
zawarcia odpowiedniej umowy o wiadczenie us ug brokerskich lub umowy wiadczenia us ug
brokerskich oraz otwarcia i prowadzenia rachunku inwestycyjnego z inwestorami na ogólnych
zasadach w celu przyj cia zlecenia kupna oraz realizacji transakcji.

Zlecenia kupna sk adane przez inwestorów:

· s  wa ne tylko w dniu odbywania si  sesji, na której s  realizowane,

· nie mog  zawiera adnych dodatkowych warunków realizacji,

Inwestor jest zwi zany z o onym zleceniem do momentu przydzia u akcji na sesji GPW, na której
zlecenia maj  by  realizowane.

7.5 P atno  za akcje serii D w Transzy Instytucjonalnej

P atno  za akcje serii D, na które inwestor sk ada zlecenie, musi by  zapewniona najpó niej wraz ze
z o eniem zlecenia kupna.

P atno  za akcje serii D, na które inwestor sk ada zlecenie, musi odpowiada  iloczynowi liczby akcji
serii D okre lonej w zleceniu i ceny sprzeda y oraz powi kszona o odpowiedni  warto  prowizji
maklerskiej.

Wp aty na akcje Sprzedawane s nieoprocentowane.

W przypadku niezapewnienia wp aty w oznaczonym terminie lub wniesienia przez inwestora wp aty
niepe nej, zlecenie b dzie traktowane zgodnie z regulaminem wiadczenia us ug maklerskich biura
maklerskiego przyjmuj cego zlecenie. W ka dym jednak przypadku niedokonanie przez inwestora
pe nej wp aty zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie stanowi  b dzie, na podstawie
obowi zuj cych przepisów prawa, podstaw  odpowiedzialno ci odszkodowawczej inwestora wobec
Emitenta lub biura maklerskiego – cz onka Konsorcjum Dystrybucyjnego – które przyj o deklaracj .
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7.6 Zasady realizacji zlece  w Transzy Instytucjonalnej

Przydzia  akcji serii D w Transzy Instytucjonalnej nast pi na sesji GPW. Termin sesji, na której nast pi
przydzia  akcji serii D zostanie okre lony przez Zarz d Gie dy. Wniosek o wyznaczenie terminu sesji,
na której nast pi przydzia  akcji serii D zostanie z o ony do Zarz du Gie dy nie pó niej ni  7 dni
roboczych przed planowanym terminem.  Informacja o terminie sesji oraz terminie rozliczenia
transakcji w Transzy Instytucjonalnej zostanie podany do publicznej wiadomo ci w formie Raportu
Bie cego, nie pó niej ni  3 dni robocze przed dniem rozpocz cia przyjmowania zlece .

Informacja o wynikach przydzia u zostanie podana do publicznej wiadomo ci po sesji GPW, na której
dokonany zostanie przydzia  akcji serii D.

Przydzia  akcji serii D zostanie dokonany zgodnie z zasadami alokacji obowi zuj cymi na GPW, tj.
zgodnie z § 6 Szczegó owych Zasad Obrotu Gie dowego. Poniewa  liczba akcji serii D w zleceniach
kupna w Transzy Instytucjonalnej nie b dzie wy sza od liczby akcji serii D w zlecenia sprzeda y w tej
transzy, dlatego te  wszystkie zlecenia zostan  zrealizowane w ca o ci.

Wszystkie przydzielone akcje serii D zostan  zapisane na rachunku papierów warto ciowych, z
którego zosta o z o one zlecenie kupna. Zapisanie  przydzielonych akcji serii D na rachunkach
papierów warto ciowych inwestorów nast pi w dniu rozliczenia transakcji, tj. w pierwszym dniu, w
którym przeprowadzona zostanie sesja rozliczeniowa w Krajowym Depozycie Papierów
Warto ciowych S.A. nast puj cym po dniu, w którym odb dzie si  sesja GPW, na której nast pi
przydzia  akcji serii D.
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Za cznik do Dokumentu Informacyjnego

A. Lista Pok-ów przyjmuj cyh zlecenia kupna na akcje serii D w Transzy Detalicznej

1. CA IB Securities S.A.
Ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

2. POK-i Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.

lp miasto ulica

1 Bielsko-Bia a Pl. Wolno ci 7

2 Bydgoszcz - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul.11 Listopada 60/62

3 Bydgoszcz ul.Grodzka 17

4 Bydgoszcz - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul.Grodzka 17

5 Cz stochowa - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul.Szymanowskiego 1

6 Gliwice  - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul. Zwyci stwa 56

7 Gda sk ul.Okopowa 7

8 Gda sk - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul.Karmelicka 1

9 Gdynia - Centrum Us ug Finansowych Multibank Skwer Ko ciuszki 6

10 Gorzów Wielkopolski  - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul. Sikorskiego 111

11 Katowice ul.Powsta ców 43

12 Katowice - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul.Powsta ców 43

13 Kraków ul.Augustia ska 5

14 Kraków - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul.Straszewskiego 20

15 Lublin ul.Krakowskie Przedmie cie 6

16 ód ul.Piotrkowska 148/150

17 ód  - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul.Piotrkowska 242/250

18 ód  - Centrum Us ug Finansowych 2 Multibank ul.Piotrkowska 43

19 Olsztyn ul.G owackiego 28

20 Olsztyn - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul. Pi sudskiego 

21 Pozna ul.Szyperska 20/21

22 Pozna  - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul. w. Marcin 40

23 Pozna  - Centrum Us ug Finansowych 2 Multibank ul.Garbary 71

24 Rzeszów ul.Soko a 6

25 Szczecin ul.Tkacka 55

26 Toru  - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul.Che mi ska 2

27 Warszawa ul.Wspólna 47/49

28 Warszawa - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul.Senatorska 18

29 Warszawa - Centrum Us ug Finansowych 2 Multibank ul.Królewska 14

30 Warszawa - Centrum Us ug Finansowych 3 Multibank ul.Kijowska 1

31 Wroc aw ul.Podwale 63

32 Wroc aw - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul. w. Miko aja 69
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3. POK-i Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

lp miasto ulica

1 Boles awiec ul. S dowa 6

2 Bydgoszcz ul. Powsta ców Wlkp. 26

3 Chorzów ul. Katowicka 72

4 Dzier oniów ul. Mickiewicza 4

5 Gda sk ul. D ugie Ogrody 0

6 Gdynia ul. 10 Lutego 11

7 G ogów ul. Obro ców Pokoju 2

8 Gniezno ul. Sienkiewicza 17

9 Gorzów Wielkopolski ul. Pionierów 8

10 Gosty ul. Bojanowskiego 22

11 Inowroc aw ul. Grodzka 5/7

12 Jarocin ul. Kili skiego 2 a

13 Jelenia Góra ul. Bankowa 5/7

14 Kalisz ul. Parczewskiego 9 a

15 Katowice ul. Wita Stwosza 2

16 K dzierzyn Ko le ul. eromskiego 5

17 K pno ul. Ko ciuszki 6

18 Kielce ul. Wspólna 2

19 K odzko ul. Ko ciuszki 7

20 Konin ul. Energetyka 6a

21 Legnica ul. Witelona 8

22 Leszno ul. S owia ska 33

23 Lubin ul. Odrodzenia 5

24 ód ul. Sienkiewicza 26

25 Nowa Sól ul. Moniuszki 9

26 Nowy Tomy l ul. Pozna ska 3

27 Opole ul. Ozimska 6

28 Ostrów Wlkp. Pl. Bankowy 1

29 Pi a ul. Sikorskiego 81

30 P ock ul. Kolegialna 21

31 Polkowice Rynek 13/14

32 Pozna ul. Szkolna 5

33 Pozna I Pl. Wolno ci 6

34 Pozna  III ul. w. Marcin 8

35 S ubice ul. Ko ciuszki 2

36 wiebodzin ul. G ogowska 8

37 Toru ul. Krasi skiego 2

38 Tychy ul. Ba uckiego 4
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39 Wa brzych ul. Chrobrego 7

40 Warszawa ul. Kasprowicza 132

41 Warszawa Atrium Tower Al. Jana Paw a II 25

42 Wroc aw Pl. Ko ciuszki 7/8

43 Wroc aw Rynek 9/11

44 Wroc aw ul. Strzegomska 6-10

45 Wrze nia ul. Warszawska 17

46 Wschowa ul. Niepodleg o ci 3 a

47 Zgorzelec ul. Wolno ci 0-

48 Zielona Góra ul. Bankowa 5

4. POK-i Biura Maklerskiego BPH PBK S.A.

lp miasto ulica

Region Po udniowy
1 O wi cim ul. Jagie y 2

2 Olkusz ul. Kazimierza Wielkiego 49

3 Kraków ul. Józefi ska 8

4 D bica ul. Ko ciuszki 6

5 Bielsko Bia a ul. Dmowskiego 16

6 K dzierzyn Ko le Al. Jana Paw a II 7

7 Kielce Al. 1000 lecia 4

8 Rzeszów ul. Bernardy ska 7

9 Sosnowiec ul. Ma achowskiego 3

10 Krosno ul. Tysi clecia 

11 Mys owice ul. Miko owska 6

12 ywiec ul. Ko ciuszki 46

13 Zabrze Pl. Warszawski 9

14 Katowice ul Korfantego 56

15 Rybnik ul. Chrobrego 8

16 Opole pl. Wolno ci 3

17 Kraków ul. Mazowiecka 25

18 Wadowice ul. Lwowska 9

19 Gliwice ul. Studzienna 5

20 Chrzanów ul. Henryka 20

21 Nowy S cz ul. Jagiello ska 26

22 Tarnów ul. Wa owa 0

23 Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 9

24 Kraków ul. Dunajewskiego 8

Region Zachodni
25 Wroc aw ul. Ruska 51

26 Zielona Góra ul. Podgórna 9a
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27 Pozna Pl. Wolno ci 8

28 Bydgoszcz ul. Jagiello ska 34

29 Inowroc aw ul. Solankowa 2

30 Ko obrzeg ul. opuskiego 6

31 W oc awek ul. Reja 7/9

Region Pó nocno-Wschodni
32 ód Al. Ko ciuszki 63

33 Radom ul. Ko ciuszki 2

34 Lublin ul. Krakowskie Przedmie cie 72

35 P ock ul. Tysi clecia 0

36 M awa ul. Lelewela 6

37 Olsztyn ul. D browszczaków 

38 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 53

39 Bia ystok Rynek Ko ciuszki 7

40 Ostro ka ul. Kili skiego 42

41 om a ul. Zawadzka 4

42 Chojnice ul. Cechowa 3

43 Gda sk ul. Uphagena 27

44 ód ul. Wigury 21

Region Sto eczny
45 Warszawa ul. Towarowa 25

46 Warszawa Al. Jerozolimskie 2

47 Warszawa ul. K opotowskiego 5

48 Warszawa ul. Nowogrodzka 11

49 Warszawa ul. Nowogrodzka 50/54

50 Pruszków Al. Wojska Polskiego 23

51 Warszawa ul. Królewska 27

B. Lista Pok-ów przyjmuj cyh zlecenia kupna na akcje serii D w Transzy Instytucjonalnej

1. CA IB Securities S.A.

Ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

2. POK-i Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.

lp miasto ulica

1 Bielsko-Bia a Pl. Wolno ci 7

2 Bydgoszcz - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul.11 Listopada 60/62

3 Bydgoszcz ul.Grodzka 17

4 Bydgoszcz - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul.Grodzka 17

5 Cz stochowa - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul.Szymanowskiego 1

6 Gliwice  - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul. Zwyci stwa 56
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7 Gda sk ul.Okopowa 7

8 Gda sk - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul.Karmelicka 1

9 Gdynia - Centrum Us ug Finansowych Multibank Skwer Ko ciuszki 6

10 Gorzów Wielkopolski  - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul. Sikorskiego 111

11 Katowice ul.Powsta ców 43

12 Katowice - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul.Powsta ców 43

13 Kraków ul.Augustia ska 5

14 Kraków - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul.Straszewskiego 20

15 Lublin ul.Krakowskie Przedmie cie 6

16 ód ul.Piotrkowska 148/150

17 ód  - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul.Piotrkowska 242/250

18 ód  - Centrum Us ug Finansowych 2 Multibank ul.Piotrkowska 43

19 Olsztyn ul.G owackiego 28

20 Olsztyn - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul. Pi sudskiego 

21 Pozna ul.Szyperska 20/21

22 Pozna  - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul. w. Marcin 40

23 Pozna  - Centrum Us ug Finansowych 2 Multibank ul.Garbary 71

24 Rzeszów ul.Soko a 6

25 Szczecin ul.Tkacka 55

26 Toru  - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul.Che mi ska 2

27 Warszawa ul.Wspólna 47/49

28 Warszawa - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul.Senatorska 18

29 Warszawa - Centrum Us ug Finansowych 2 Multibank ul.Królewska 14

30 Warszawa - Centrum Us ug Finansowych 3 Multibank ul.Kijowska 1

31 Wroc aw ul.Podwale 63

32 Wroc aw - Centrum Us ug Finansowych Multibank ul. w. Miko aja 69
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8 Definicje i obja nienia skrótów

Akcje, Akcje Serii E

Od 500.000 do 5.000.000 akcji zwyk ych na okaziciela serii E o warto ci nominalnej ,00 PLN ka da, emitowanych przez
Hoop S.A. na podstawie Uchwa y nr  NWZA Hoop S.A., z dnia 29 kwietnia 2003 roku
Bieg y Rewident

Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o z siedzib  w Warszzawie – podmiot wpisany na list  podmiotów uprawnionych
do badania sprawozda  finansowych pod numerem ewidencyjnym 73 prowadzon  przez Krajow  Rad  Bieg ych Rewidentów
DH Megapak

Dom Handlowy Megapak Sp. z o.o., z siedzib  w Widnoje, Rosja

Dz. U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Emisja

Emisja akcji zwyk ych na okaziciela serii E oferowana na podstawie niniejszego Prospektu
Emitent, Hoop, Hoop S.A., Spó ka

Hoop S.A., z siedzib  w Warszawie - emitent akcji wprowadzanych i oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu
EUR, EURO

Jednostka Monetarna Unii Europejskiej

CeTO, CeTO S.A.

Centralna Tabela Ofert S.A.

GPW

Gie da Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.
Grupa Kapita owa, Grupa Hoop

Emitent oraz spó ki zale ne od Emitenta – PPWM Woda Grodziska oraz DH Megapak

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych S.A. w Warszawie
Kodeks Handlowy, K.h.

Rozporz dzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, z dnia 27 czerwca 934 roku, Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz.

502, z pó n. zm.)
Kodeks Cywilny, K.c.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pó n. zm.)
Kodeks Spó ek Handlowych, KSH, Ksh

Ustawa z dnia 5 wrze nia 2000 roku Kodeks spó ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 037)
Konsorcjum Dystrybucyjne.

CA IB Securities S.A. i Dom Inwestycyjny BRE BANKU S.A.

KPWiG

Komisja Papierów Warto ciowych i Gie d
Krajowy Rejestr S dowy, KRS

Rejestr Przedsi biorców prowadzony przez S dy Rejonowe (s dy gospodarcze) na podstawie przepisów ustawy z dnia 20
sierpnia 997 roku o Krajowym Rejestrze S dowym (Dz.U. z 200  r. Nr 7, poz. 209 z pó n. zm.)
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Nierezydent

Oznacza: (a) osob  fizyczn  maj c  miejsce zamieszkania za granic  oraz osob  prawn  maj c  siedzib  za granic , a tak e
inny pomiot maj cy siedzib  za granic , posiadaj cy zdolno  zaci gania zobowi za  i nabywania praw we w asnym imieniu;
Nierezydentami s  równie  znajduj ce si  za granic  oddzia y, przedstawicielstwa i przedsi biorstwa utworzone przez
rezydentów, oraz (b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urz dy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje
specjalne i organizacje mi dzynarodowe, korzystaj ce z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych (art.
2 ust. 1 pkt 2 Prawa Dewizowego)

NWZA, NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hoop S.A.

Oferta, Oferta Publiczna

Oferta obj cia Akcji Serii E
Oferuj cy

CA IB Securities S.A., z siedzib  w Warszawie
PDA

Prawo Do Akcji Serii E

PLN, z , z oty

Prawny rodek p atniczy Rzeczypospolitej Polskie wprowadzony do obrotu pieni nego od  stycznia 995 roku zgodnie z
ustaw  z dnia 7 lipca 974 roku – o denominacji z otego (Dz. U. Nr 84, poz. 386, z pó n. zm.)
POK

Punkt Obs ugi Klienta biura maklerskiego b d cego cz onkiem Konsorcjum Dystrybucyjnego,. wymieniony w za czniku 4
oraz 4 a Prospektu

PPWM Woda Grodziska, PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o.

Przedsi biorstwo Produkcji Wód Mineralnych „Woda Grodziska” Sp. z o.o., z siedzib  w Grodzisku Wielkopolskim
Prawo Dewizowe

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz.1178).

Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Prawo o Publicznym Obrocie

Ustawa z dnia 2  sierpnia 997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami warto ciowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.,

Nr 49, poz. 447)

Preforma

Pó produkt do produkcji butelek PET.
Prospekt, Prospekt Emisyjny

Niniejszy - jedynie prawnie wi cy dokument, sporz dzony zgodnie z Rozporz dzeniem o Prospekcie, zawieraj cy
informacje o Ofercie i Spó ce
Publiczna Subskrypcja

Publiczna Subskrypcja 5.000.000 Akcji Serii E

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Hoop S.A.

Raport Bie cy

Raport bie cy, o którym mowa w § 2 pkt 34 Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 6 pa dziernika 200  roku w sprawie
informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych (Dz. U. Nr 39, poz. 569 z
pó n. zm.)
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Rezydent

Oznacza: (a) osob  fizyczn  maj c  miejsce zamieszkania w kraju oraz osob  prawn  maj c  siedzib  w kraju, a tak e inny
podmiot maj cy siedzib  w kraju, posiadaj ce zdolno  zaci gania zobowi za  i nabywania praw we w asnym imieniu;
rezydentami s  równie  znajduj ce si  w kraju oddzia y, przedstawicielstwa i przedsi biorstwa utworzone przez
Nierezydentów, oraz (b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urz dy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz
misje specjalne, korzystaj ce z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych (art. 2 ust.  pkt  Prawa
Dewizowego)

Rozporz dzenie o Prospekcie

Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 6 pa dziernika 200  r. w sprawie szczegó owych warunków, jakim powinien
odpowiada  prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. (Dz. U. Nr 39, poz. 568, z pó n. zm.)
S d Rejestrowy

S d Rejonowy dla M. St Warszawy, S d Gospodarczy XVI Wydzia  Gospodarczo-Rejonowy
SEK

Korona szwedzka

Skrót Prospektu

Informacje, o których mowa w art. 79. ust. . Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, w zakresie ustalonym

w Rozporz dzeniu o Prospekcie
Statut

Statut spó ki Hoop S.A.
UOKiK

Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów - centralny organ administracji rz dowej realizuj cy zadania z zakresu
przeciwdzia ania praktykom monopolistycznym, rozwoju konkurencji i ochrony interesu konsumentów.
USD

Dolar ameryka ski
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz.

76, z pó n. zm.)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz.

654, z pó n. zm.)
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 222, poz. 3 9, z pó n. zm.)
Ustawa o Rachunkowo ci

Ustawa z dnia 29 wrze nia 994 roku o rachunkowo ci (Dz. U. Nr 2 , poz. 59 , z pó n. zm.)
WZA, WZ, Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hoop S.A.

Zarz d, Zarz d Spó ki

Zarz d Hoop S.A.
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