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Hoop S.A. 
Przydział akcji serii E. 
Raport bieżący nr 52/2003 
 
Zarząd HOOP S.A. informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2003 roku dokonał przydziału akcji nowej 
emisji serii E wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOOP S.A. z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru wobec czego emisja akcji 
doszła do skutku. 
 
1. Otwarcie subskrypcji akcji nastąpiło w dniu 31 lipca 2003 roku, a jej zamknięcie w dniu 1 
sierpnia 2003 roku. 
2. W ramach publicznej subskrypcji oferowanych było 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii 
E. 
3. Akcje zostały przydzielone w dniu 4 sierpnia 2003 r. 
4. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 3.000.000 (trzy miliony) akcji. 
5. Zarząd HOOP S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydziału 3.000.000 
(trzy miliony) akcji serii E. 
6. Akcje były nabywane po cenie emisyjnej równej 21 zł. (dwadzieścia jeden złotych). 
7. Zapisów na przedmiotowe akcje dokonało 571 (pięćset siedemdziesiąt jeden) osób. 
8. Zarząd HOOP S.A. dokonał przydziału akcji 571 (pięciuset siedemdziesięciu jeden) 
osobom. 
9. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 63.000.000 (sześćdziesiąt trzy miliony) 
złotych. 
10. Łączny koszt emisji wyniósł około 2.010.400 zł., w tym: 
a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: około 770 tys. zł.  
b) wynagrodzenia za sprzedaż i subemisję: 680.400 zł., w tym  
- łącznie dla Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. oraz BRE Banku S.A.: 159.952 zł., 
- łacznie dla CA IB Securities S.A. oraz CA IB Corporate Finance Beratungs Ges.m.b.H: 
520.448 zł. 
c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: około 360 
tys zł. 
d) koszt promocji ofert: około 200 tys zł. 
Rozliczenie tych kosztów w księgach rachunkowych nastąpi poprzez zmniejszenie kapitału 
zapasowego Spółki o ich łączną wartość. 
11. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję: około 0,67 zł. 
 
Podstawa prawna: § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych. 


