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Zmiana praw z papierów wartościowych 
 
 
     Zarząd HOOP S.A. informuje, że w dniu 7 grudnia 2006r. działając na podstawie uchwały 
Rady Nadzorczej HOOP S.A. z dnia 21 listopada 2006r. oraz na podstawie wniosku 
dotychczasowego właściciela akcji imiennych z dnia 5 grudnia 2006r., podjął uchwałę o 
zamianie 100.000 akcji imiennych Spółki serii B (oznaczonych numerami od 000.001 do 
100.000) oraz 11.776 akcji imiennych serii C  Spółki oznaczonych numerami od (017.281 do 
029056) na akcje na okaziciela, które to akcje, jako akcje własne Spółki zastały sprzedane 
przez Spółkę w dniu 31.10.2006r., o czym Spółka informowała raportem z dnia 31 
października 2006r. (raport nr 25/2006). Ww. akcje były akcjami uprzywilejowanymi co do 
prawa głosu (1 akcja uprawniała do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu) i w sumie dawały 
223.552 głosów, co stanowiło 1,63 % ogólnej liczby (13.719.112) głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. W wyniku zamiany, o której mowa wyżej,  ww. akcje zgodnie z art. 352 
kodeksu spółek handlowych nie będą akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosów, tj. na 
1 akcję przysługiwać będzie jeden głos. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki będzie wynosiła 13.607.336 głosów, natomiast 111.776 akcji na okaziciela, o których 
mowa wyżej, będzie uprawniało do 111.776 głosów, co będzie stanowiło 0,82 % ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
 
Poniżej treść uchwał Zarządu Spółki z dnia 7 grudnia 2006r. oraz Rady Nadzorczej z dnia 21 
listopada 2006r, o których mowa wyżej. 
 

 
Uchwała  nr  19 /2006 

Zarządu HOOP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 
z dnia  7 grudnia  2006 roku 

w sprawie zamiany akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela 
 

§ 1 
 

1.  Na podstawie wniosku Pana Pawła Marcinkowskiego z dnia 5 grudnia 2006r., właściciela akcji 
imiennych HOOP Spółki Akcyjnej („Spółka”) oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej 
Spółki z dnia 21 listopada 2006r., Zarząd HOOP Spółki Akcyjnej niniejszym dokonuje zamiany 
na akcje na okaziciela: 
- 100.000 akcji imiennych serii B (uprzywilejowanych co do prawa głosu - 1 akcja uprawnia do 

2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000, 
oraz 

- 11.776 akcji imiennych serii C (uprzywilejowanych co do prawa głosu - 1 akcja uprawnia do 
2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) oznaczonych numerami od 017.281 do 029.056, 



które to akcje jako akcje własne zostały sprzedane Panu Pawłowi Marcinkowskiemu na podstawie 
Umowy sprzedaży z dnia 31.10.2006r. 

2.  Zarząd HOOP S.A. niniejszym postanawia wykreślić w księdze akcyjnej HOOP S.A. akcje, o 
których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu. 

 
§ 2 

 
Z dniem podjęcia niniejszej uchwały zgodnie z  art. 352 kodeksu spółek handlowych 
uprzywilejowanie wyżej wymienionych akcji wygasa. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Uchwała nr 25/2006 
Rady Nadzorczej HOOP S.A. 
z dnia 21 listopada 2006roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela  
 

§ 1 
 

Działając na podstawie § 6 ust. 4  Statutu Spółki, Rada Nadzorca wyraża zgodę na zamianę na 
akcje na okaziciela: 

- 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii B oznaczonych numerami 
od 000.001 do 100.000, oraz 

- 11.776 ( słownie: jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji 
imiennych serii C  oznaczonych numerami od 017.281 do 029.056, 

 
które to akcje, jako akcje własne Spółki zostały sprzedane Panu Pawłowi Marcinkowskiemu 
na podstawie Umowy Sprzedaży z dnia 31.10.2006 roku. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
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