
 
07.07.2003 r. 
Hoop S.A. 
Przedział cenowy na potrzeby budowania księgi popytu na akcje HOOP S.A. serii E i D. 
Raport bieżący nr 27/2003 
 
W związku z rozpoczynającym się w dniu dzisiejszym procesem budowania księgi popytu 
wśród inwestorów zainteresowanych subskrybowaniem akcji zwykłych na okaziciela serii E 
("Akcje serii E") oferowanych w ramach publicznej subskrypcji, Emitent podjął decyzję o 
ustaleniu przedziału cenowego, w ramach którego inwestorzy biorący udział w procesie 
budowy "księgi popytu" mogą określać oferowaną przez siebie cenę za jedną Akcję serii E. 
Deklarowana przez inwestora cena powinna zostać określona w ramach przedziału cenowego, 
tj. pomiędzy 23,- PLN, a 29,- PLN. Deklaracja zamiaru subskrybowania Akcji serii E z ceną 
spoza przedziału cenowego uznana będzie za nieważną.  
Szczegółowe informacje na temat zasad budowania księgi popytu wśród inwestorów 
zainteresowanych subskrybowaniem Akcji serii E zamieszczone zostały w prospekcie 
emisyjnym Akcji serii E.  
 
Ponadto  
 
W związku z rozpoczynającym się w dniu dzisiejszym procesem budowania księgi popytu 
wśród inwestorów zainteresowanych nabyciem akcji zwykłych na okaziciela serii D ("Akcje 
serii D") oferowanych w trybie publicznej sprzedaży, na podstawie § 39 Regulaminu Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., właściciele Akcji serii D, które mają być 
przedmiotem publicznej sprzedaży, w porozumieniu z Emitentem podjęli decyzję o ustaleniu 
przedziału cenowego na potrzeby procesu budowy "księgi popytu". 
Deklarowana przez inwestora, w procesie budowy "księgi popytu", cena za jedną Akcję serii 
D powinna zostać określona w ramach przedziału cenowego, tj. pomiędzy 23,- PLN, a 29,- 
PLN. Deklaracje zamiaru nabycia Akcji serii D z ceną spoza przedziału cenowego uznane 
będą za nieważne. 
Szczegółowe informacje na temat zasad budowania księgi popytu wśród inwestorów 
zainteresowanych nabyciem Akcji serii D zamieszczone zostały w dokumencie 
informacyjnym, opisującym zasady publicznej sprzedaży Akcji serii D, który zamieszczony 
został w prospekcie emisyjnym Akcji serii E.  
 
Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o 
publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 
447). 


