
 
31.07.2003 r. 
Hoop S.A. 
Aktualizacja treści prospektu w związku z ustaleniem ceny emisyjnej 
Raport bieżący nr 50/2003 
 
Zarząd HOOP S. A., w związku z ustaleniem ceny emisyjnej subskrybowanych w ramach 
Oferty Publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii E, informuje o powstałych zmianach w 
treści prospektu emisyjnego dotyczących: 
 
1. Rozdziału I, pkt 7 - Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych 
nabywców 
 
Przy założeniu, iż zostanie objętych 500.000 Akcji Serii E 
 
Cena emisyjna jednej akcji 21 PLN  
Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją (na dzień 31.03.2003) 4,97 PLN 
Wzrost/obniżenie wartości księgowej na jedną akcję w wyniku emisji 0,76 PLN 
Wartość księgowa na jedną akcję po emisji (pro forma) 5,73 PLN 
Obniżenie/wzrost wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję -15,27 PLN 
 
Łączny wkład pieniężny do kapitału spółki wartość (PLN) procent 
Dotychczasowi akcjonariusze 29.275.059 PLN 73,60 % 
Nowi nabywcy 10.500.000 PLN 26,40 % 
Razem 39.775.059 PLN 100 % 
 
Średnia cena zapłacona za jedną akcję (PLN) 
Dotychczasowi akcjonariusze 2,90 
Nowi nabywcy 21 
Razem 3,76 
 
Przy założeniu, iż zostanie objętych 5.000.000 Akcji Serii E 
 
Cena emisyjna jednej akcji 21 PLN  
Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją (na dzień 31.03.2003) 4,97 PLN 
Wzrost/obniżenie wartości księgowej na jedną akcję w wyniku emisji 5,31 PLN 
Wartość księgowa na jedną akcję po emisji (pro forma) 10,28 PLN 
Obniżenie/wzrost wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję -10,72 PLN 
 
Łączny wkład pieniężny do kapitału spółki wartość (PLN) procent 
Dotychczasowi akcjonariusze 29.275.059 PLN 21,80 % 
Nowi nabywcy 105.000.000 PLN 78,20 % 
Razem 134.275.059 PLN 100 % 
 
Średnia cena zapłacona za jedną akcję (PLN) 
Dotychczasowi akcjonariusze 2,90 
Nowi nabywcy 21 
Razem 8,90 
 
2. Rozdziału III pkt 1 - Papiery wartościowe wprowadzane oraz oferowane w publicznym 



obrocie 
 
Cena emisyjna (PLN) 
Na jednostkę 21,- 
Razem 105.000.000,- 
 
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną (PLN) 
Na jednostkę 20,- 
Razem 100.00.00,- 
 
Wpływy Emitenta (PLN) 
Na jednostkę 20,50- 
Razem 102.500.000,- 
 
Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o 
publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 
447). 


