
 
03.01.2003 r. 
Hoop S.A. 
Przydział akcji emisji serii D 
Raport bieżący nr 1/2003 
 
Zarząd Hoop S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2002 r. dokonał przydziału akcji nowej 
emisji serii D wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Hoop S.A. z dnia 4 listopada w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmienionej Uchwałą nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada, wobec czego emisja akcji 
doszła do skutku. 
 
1. Otwarcie subskrypcji akcji nastąpiło w dniu 18 grudnia 2002 roku, a jej zamknięcie w dniu 
23 grudnia 2002 roku. 
 
2. Subskrypcją objętych było 9.458.040 (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem 
tysięcy czterdzieści) akcji serii D. 
 
3. Uprawnieni pracownicy złożyli zapis na 142.118 (sto czterdzieści dwa tysiące sto 
osiemnaście) akcji. Łącznie wszystkim uprawnionym pracownikom, którzy prawidłowo 
złożyli i opłacili zapis na akcji spółki Hoop S.A. serii D, Zarząd Spółki Hoop S.A. przydzielił 
11.560 (jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji , po 40 akcji każdemu pracownikowi. 
Dotychczasowi akcjonariusze spółki Hoop S.A. złożyli zapisy na 9.450.000 (dziewięć 
milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji. Łącznie akcjonariuszom przydzielono 
9.446.480 (dziewięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) 
akcji. 
 
4. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 9.592.118 (dziewięć milionów pięćset 
dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemnaście) akcji. 
 
5. Zarząd Hoop S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydziału 9.458.040 
(dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści) akcji serii D. 
 
6. Akcje były nabywane po cenie emisyjnej równej 1 zł. (jeden złoty). 
 
7. Zapisy na przedmiotowe akcje dokonało 291 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden) osób 
 
8. Zarząd Hoop S.A. dokonał przydziału akcji 291 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden) osobom. 
 
9. Umów o subemisję Zarząd nie zawierał. 
 
10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 9.458.040 (dziewięć milionów czterysta 
pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści) złotych. 
 
11. Łączny koszt emisji wyniósł 367.015 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy piętnaście) 
złotych, w tym: 
 
a. koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 76.322 (siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta 
dwadzieścia dwa) złotych. 



 
b. wynagrodzenia subemitentów: 0.00 złotych 
 
c. koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 290.693 
(dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) złotych. 
 
d. koszt promocji ofert: 0,00 zł. 
 
Rozliczenie tych kosztów w księgach rachunkowych nastąpi poprzez ujęcie tych kwot w 
kosztach finansowych. 
 
12. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję: 0,04 zł. 
 
Podstawa prawna: § 42 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w 
sprwie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych. 


