
 
05.08.2003 r. 
Hoop S.A. 
Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D oraz praw do akcji serii E 
Raport bieżący nr 54/2003 
 
Zarząd HOOP S.A. informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 
uchwałą nr 349/03 z dnia 5 sierpnia 2003 roku postanowił przyjąć do Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych 3.000.000 (trzy miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii 
E o wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda oraz oznaczyć je kodem PLHOOP000028. 
 
Dodatkowo Zarząd HOOP S.A. informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. uchwałą nr 350/03 z dnia 5 sierpnia 2003 roku postanowił dokonać w 
dniu 6 sierpnia 2003 roku asymilacji 300.000 (trzysta tysięcy) akcji spółki HOOP S. A. 
zarejestrowanych pod kodem PLHOOP000036 z 9.158.040 (dziewięć milionów sto 
pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści) akcjami tej spółki oznaczonymi kodem 
PLHOOP000010. 
 
Jednocześnie Zarząd HOOP S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S. A. uchwałą nr 233/2003 z dnia 5 sierpnia 2003 roku postanowił wprowadzić w 
trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 9.291.715 (dziewięć milionów 
dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela 
serii D spółki HOOP S. A. wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 listopada 2002 r., o wartości nominalnej 1 
(jeden) złoty każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. 
kodem PLHOOP000010. 
 
Ponadto Zarząd HOOP S. A. informuje iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S. A. uchwałą nr 234/2003 z dnia 5 sierpnia 2003 roku postanowił wprowadzić do 
obrotu giełdowego 3.000.000 (trzy miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E 
spółki HOOP S. A. wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 kwietnia 2003 roku, o wartości nominalnej 1 (jeden) 
złoty każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem 
PLHOOP000028. 
 
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. uchwalił, iż pierwsze notowanie 
powyższych 9.291.715 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset 
piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela spółki HOOP S. A. oraz 166.325 (sto sześćdziesiąt 
sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji serii D spółki HOOP S. A. wprowadzonych w 
dniu 4 sierpnia 2003 roku w trybie publicznej sprzedaży jak i powyższych praw do akcji serii 
E spółki HOOP S. A. odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 6 sierpnia. 
 
Akcje spółki HOOP S. A. notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą 
"HOOP" i oznaczeniem "HOP". 
 
Prawa do akcji serii E spółki HOOP S. A. będą notowane w systemie notowań ciągłych pod 
nazwą skróconą "HOOP-PDA" i oznaczeniem "HOPA". 
 
Podstawa prawna: § 43 pkt 1) pkt 4) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 



2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych. 


