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ANEKS NR 1 
 

do Prospektu Emisyjnego Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� Spółka Akcyjna 
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2006 r. 

 
W związku z: 

! uchwałą nr 3/2006 Zarządu Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� S.A. z dnia 7 grudnia 2006 
r. w sprawie zmiany maksymalnej ceny emisyjnej Akcji serii E oferowanych w ramach Publicznej Subskrypcji 
oraz 

! utworzeniem przez Beskidzki Dom Maklerski S.A. konsorcjum dystrybucyjnego 

wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego. 

Decyzja Zarządu o zmianie maksymalnej ceny emisyjnej podyktowana została istotną aprecjacją notowań akcji 
Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od 4 do 7 grudnia br., która w 
przekonaniu Zarządu nastąpiła w reakcji na plany Spółki oraz jej perspektywy rozwoju, opisane w Prospekcie 
Emisyjnym opublikowanym w dniu 1 grudnia 2006 roku.  

 

Prospekt Emisyjny Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych �Plast-Box� S.A. został zatwierdzony przez Komisję 
Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2006 r. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji zawartych 
w Prospekcie Emisyjnym. 

Numer strony i punkt dotyczą Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

 

Str. 14 - 15, pkt 4. Podsumowanie 
 
Było: 

4. CELE EMISJI I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 
Emitent zdecydował się na przeprowadzenie oferty z zamiarem pozyskania przez Spółkę 
dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki.  
Emitent przewiduje, że wpływy z emisji Akcji serii E przy zakładanej cenie maksymalnej 16,00 zł za 
jedną Akcję i dojściu do skutku emisji na maksymalnym poziomie wyniosą 10.560 tys. zł, natomiast 
wpływy pieniężne netto � po odliczeniu kosztów emisji wyniosą około 10.090 tys. zł. 
Celem Spółki jest zrealizowanie zaplanowanych na początek 2007 projektów inwestycyjnych w 
zakładzie w Słupsku. Emitent zakłada, że wpływy z emisji Akcji serii E będą wystarczające do 
realizacji zaplanowanych inwestycji. 
 
(...) 
 
Jest: 

4. CELE EMISJI I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 
Emitent zdecydował się na przeprowadzenie oferty z zamiarem pozyskania przez Spółkę 
dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki.  
Emitent przewiduje, że wpływy z emisji Akcji serii E przy zakładanej cenie maksymalnej 22,00 zł za 
jedną Akcję i dojściu do skutku emisji na maksymalnym poziomie wyniosą 14.520 tys. zł, natomiast 
wpływy pieniężne netto � po odliczeniu kosztów emisji wyniosą około 13.935 tys. zł. 
Celem Spółki jest zrealizowanie zaplanowanych na początek 2007 projektów inwestycyjnych w 
zakładzie w Słupsku. Emitent zakłada, że wpływy z emisji Akcji serii E będą wystarczające do 
realizacji zaplanowanych inwestycji. 
 
(...) 
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Str.   20, pkt 7. Podsumowanie 
 
Było: 
 

7. SZCZEGÓŁY OFERTY 
(...) 
 
Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferujący lub członek konsorcjum 
dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Części IV Dokument ofertowy,  przeprowadzi działania 
marketingowe, tzw. book building � proces tworzenia �księgi popytu� na Akcje Oferowane w ramach 
tej transzy, mające na celu: 
� zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, 
� określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej. 
 
Deklaracje w procesie tworzenia �księgi popytu� przyjmowane będą w ramach przedziału cenowego 
od 12,00 zł do 16,00 zł za jedną Akcję. Wielkości określające przedział mogą ulec zmianie w trakcie 
procesu tworzenia �księgi popytu�, jednak górna granica przedziału cenowego nie może przekraczać 
ceny maksymalnej, o której mowa w pkt. 5.3.1. Części IV Dokument ofertowy. 
Informacja o ewentualnej zmianie przedziału cenowego zostanie podana poprzez przekazanie do 
publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o 
Ofercie Publicznej. 
(...) 
 
Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 16 zł. 
Emitent planuje pozyskanie z emisji akcji serii E wpływów netto w wysokości 10.090 tys. zł. 
Zarząd szacuje, że koszty Publicznej Oferty wyniosą około 470 tys. zł. 
 
 
Jest: 

7. SZCZEGÓŁY OFERTY 
(...) 
 
Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferujący i Suprema Securities S.A. będąca  
członkiem konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Części IV Dokument ofertowy,  
przeprowadzą działania marketingowe, tzw. book building � proces tworzenia �księgi popytu� na Akcje 
Oferowane w ramach tej transzy, mające na celu: 
� zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, 
� określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej. 
 
Deklaracje w procesie tworzenia �księgi popytu� przyjmowane będą w ramach przedziału cenowego 
od 12,00 zł do 22,00 zł za jedną Akcję. Wielkości określające przedział mogą ulec zmianie w trakcie 
procesu tworzenia �księgi popytu�, jednak górna granica przedziału cenowego nie może przekraczać 
ceny maksymalnej, o której mowa w pkt. 5.3.1. Części IV Dokument ofertowy. 
Informacja o ewentualnej zmianie przedziału cenowego zostanie podana poprzez przekazanie do 
publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o 
Ofercie Publicznej. 
(...) 
Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 22,00 zł. 
Emitent planuje pozyskanie z emisji akcji serii E wpływów netto w wysokości 13.935 tys. zł. 
Zarząd szacuje, że koszty Publicznej Oferty wyniosą około 585 tys. zł. 
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Str. 126 - 127, pkt 3.3. Dokument ofertowy 
 
Było: 

3.3. INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH 
ZAANGAŻOWANYCH W OFERTĘ 

Do osób zaangażowanych w ofertę należą: 
Beskidzki Dom Maklerski S.A. pełniący rolę Oferującego, 
IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. pełniący funkcje doradcze przy czynnościach związanych z 
przeprowadzeniem publicznej emisji Akcji serii E. 
Suprema Securities S.A. pełniąca funkcje doradcze przy czynnościach związanych z 
przeprowadzeniem publicznej emisji Akcji serii E. 
 
Wyżej wymienione osoby prawne oraz osoby fizyczne zaangażowane z ich ramienia w ofertę nie 
posiadają papierów wartościowych Spółki. 
Wyżej wymienione osoby prawne oraz osoby fizyczne zaangażowane z ich ramienia w ofertę nie mają 
bezpośredniego ani też pośredniego interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu oferty. 
Wysokość wynagrodzenia BDM S.A. jest uzależniona od powodzenia Oferty.  
Wysokość wynagrodzenia IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. nie jest uzależniona od powodzenia 
Oferty. 
Wysokość wynagrodzenia Suprema Securities S.A. nie jest uzależniona od powodzenia Oferty. 
 
Jest: 

3.3. INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH 
ZAANGAŻOWANYCH W OFERTĘ 

Do osób zaangażowanych w ofertę należą: 
Beskidzki Dom Maklerski S.A. pełniący rolę Oferującego, 
IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. pełniący funkcje doradcze przy czynnościach związanych z 
przeprowadzeniem publicznej emisji Akcji serii E. 
Suprema Securities S.A. pełniąca funkcje doradcze przy czynnościach związanych z 
przeprowadzeniem publicznej emisji Akcji serii E. Suprema Securities S.A. jest także członkiem 
konsorcjum dystrybucyjnego, które będzie przyjmowało zapisy na Akcje serii E w Transzy 
Instytucjonalnej oraz będzie przeprowadzało działania marketingowe, tzw. book building � proces 
tworzenia �księgi popytu� na Akcje Oferowane w ramach tej transzy. 
 
Wyżej wymienione osoby prawne oraz osoby fizyczne zaangażowane z ich ramienia w ofertę nie 
posiadają papierów wartościowych Spółki. 
Wyżej wymienione osoby prawne oraz osoby fizyczne zaangażowane z ich ramienia w ofertę nie mają 
bezpośredniego ani też pośredniego interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu oferty. 
Wysokość wynagrodzenia BDM S.A. jest uzależniona od powodzenia Oferty.  
Wysokość wynagrodzenia IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. nie jest uzależniona od powodzenia 
Oferty. 
Wysokość wynagrodzenia Suprema Securities S.A. jest uzależniona od powodzenia Oferty. 
 
 
Str. 127, pkt 3.4. Dokument ofertowy 
 
Było: 

3.4. PRZESŁANKI OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH 

Emitent zdecydował się na przeprowadzenie oferty z zamiarem pozyskania przez Spółkę 
dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki.  
Emitent przewiduje, że wpływy z emisji Akcji serii E przy zakładanej cenie maksymalnej 16,00 zł za 
jedną Akcję i dojściu do skutku emisji na maksymalnym poziomie wyniosą 10.560 tys. zł, natomiast 
wpływy pieniężne netto � po odliczeniu kosztów emisji wyniosą około 10.090 tys. zł. 
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Celem Spółki jest zrealizowanie zaplanowanych na początek 2007 projektów inwestycyjnych w 
zakładzie w Słupsku. Emitent zakłada, że wpływy z emisji Akcji serii E będą wystarczające do 
realizacji zaplanowanych inwestycji. 
(...) 
 
Jest: 

3.4. PRZESŁANKI OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH 

Emitent zdecydował się na przeprowadzenie oferty z zamiarem pozyskania przez Spółkę 
dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki.  
Emitent przewiduje, że wpływy z emisji Akcji serii E przy zakładanej cenie maksymalnej 22,00 zł za 
jedną Akcję i dojściu do skutku emisji na maksymalnym poziomie wyniosą 14.520 tys. zł, natomiast 
wpływy pieniężne netto � po odliczeniu kosztów emisji wyniosą około 13.935 tys. zł. 
Celem Spółki jest zrealizowanie zaplanowanych na początek 2007 projektów inwestycyjnych w 
zakładzie w Słupsku. Emitent zakłada, że wpływy z emisji Akcji serii E będą wystarczające do 
realizacji zaplanowanych inwestycji. 
(...) 
 
 
Str. 147, pkt 5.1.1. Dokument ofertowy 
 
Było: 

5.1.1. Warunki oferty 
(...) 
Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferujący lub członek konsorcjum 
dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Części IV Dokument ofertowy,  przeprowadzi działania 
marketingowe, tzw. book building � proces tworzenia �księgi popytu� na Akcje Oferowane w ramach 
tej transzy, mające na celu: 
� zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, 
� określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej. 
 
Deklaracje w procesie tworzenia �księgi popytu� przyjmowane będą w ramach przedziału cenowego 
od 12,00 zł do 16,00 zł za jedną Akcję. Wielkości określające przedział mogą ulec zmianie w trakcie 
procesu tworzenia �księgi popytu�, jednak górna granica przedziału cenowego nie może przekraczać 
ceny maksymalnej, o której mowa w pkt. 5.3.1. Części IV Dokument ofertowy. 
Informacja o ewentualnej zmianie przedziału cenowego zostanie podana poprzez przekazanie do 
publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o 
Ofercie Publicznej. 
(...) 
 
Jest: 

5.1.1. Warunki oferty 
(...) 
Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferujący i Suprema Securities S.A. będąca  
członkiem konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Części IV Dokument ofertowy,  
przeprowadzą działania marketingowe, tzw. book building � proces tworzenia �księgi popytu� na Akcje 
Oferowane w ramach tej transzy, mające na celu: 
� zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, 
� określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej. 
 
Deklaracje w procesie tworzenia �księgi popytu� przyjmowane będą w ramach przedziału cenowego 
od 12,00 zł do 22,00 zł za jedną Akcję. Wielkości określające przedział mogą ulec zmianie w trakcie 
procesu tworzenia �księgi popytu�, jednak górna granica przedziału cenowego nie może przekraczać 
ceny maksymalnej, o której mowa w pkt. 5.3.1. Części IV Dokument ofertowy. 
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Informacja o ewentualnej zmianie przedziału cenowego zostanie podana poprzez przekazanie do 
publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o 
Ofercie Publicznej. 
(...) 
 
 
Str. 148 - 149  pkt 5.1.3.2. Dokument ofertowy 
 
Było: 

5.1.3.2. Procedura składania zapisów 
(...) 
Zapisy na Akcje serii E w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w POK Beskidzkiego Domu 
Maklerskiego S.A. wymienionych w Załączniku nr 3 do Prospektu i w POK domu maklerskiego 
będącego członkiem konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Części IV Dokument 
ofertowy, o ile Oferujący utworzy konsorcjum dystrybucyjne. 
Informacja o ewentualnym utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego zostanie przekazana w formie 
aneksu do Prospektu. 
Zapisy mogą opiewać na dowolną liczbę Akcji serii E, nie mniejszą niż wskazana w wezwaniu do 
złożenia zapisu i nie większą niż liczba akcji oferowanych w tej transzy, z zastrzeżeniem pozostałych 
postanowień niniejszego punktu. 
(...) 
Procedura tworzenia �księgi popytu� 
Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferujący lub członek konsorcjum 
dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Części IV Dokument ofertowy,  przeprowadzi działania 
marketingowe, tzw. book building � proces tworzenia �księgi popytu� na Akcje Oferowane w ramach 
tej transzy, mające na celu: 
� zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, 
� określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej. 
 
Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji będą mogły być składane w okresie od 12 grudnia 2006 r. 
do 13 grudnia 2006 roku do godziny 15.00. 
 
Deklaracje w procesie tworzenia �księgi popytu� przyjmowane będą w ramach przedziału cenowego 
od 12,00 zł do 16,00 zł za jedną Akcję. Wielkości określające przedział mogą ulec zmianie w trakcie 
procesu tworzenia �księgi popytu�, jednak górna granica przedziału cenowego nie może przekraczać 
ceny maksymalnej, o której mowa w pkt. 5.3.1. Części IV Dokument ofertowy. 
(...) 
 
Jest: 

5.1.3.2. Procedura składania zapisów 
(...) 
Zapisy na Akcje serii E w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w POK Beskidzkiego Domu 
Maklerskiego S.A. wymienionych w Załączniku nr 3 do Prospektu i w POK Suprema Securities S.A. 
będącej członkiem konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Części IV Dokument 
ofertowy. 
Zapisy mogą opiewać na dowolną liczbę Akcji serii E, nie mniejszą niż wskazana w wezwaniu do 
złożenia zapisu i nie większą niż liczba akcji oferowanych w tej transzy, z zastrzeżeniem pozostałych 
postanowień niniejszego punktu. 
(...) 
Procedura tworzenia �księgi popytu� 
Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferujący i Suprema Securities S.A. będąca  
członkiem konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Części IV Dokument ofertowy,  
przeprowadzą działania marketingowe, tzw. book building � proces tworzenia �księgi popytu� na Akcje 
Oferowane w ramach tej transzy, mające na celu: 
� zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, 
� określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej. 
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Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji będą mogły być składane w okresie od 12 grudnia 2006 r. 
do 13 grudnia 2006 roku do godziny 15.00. 
 
Deklaracje w procesie tworzenia �księgi popytu� przyjmowane będą w ramach przedziału cenowego 
od 12,00 zł do 22,00 zł za jedną Akcję. Wielkości określające przedział mogą ulec zmianie w trakcie 
procesu tworzenia �księgi popytu�, jednak górna granica przedziału cenowego nie może przekraczać 
ceny maksymalnej, o której mowa w pkt. 5.3.1. Części IV Dokument ofertowy. 
(...) 
 
 
 
Str. 161, pkt 5.3.1. Dokument ofertowy 
 
Było: 

5.3.1. Wskazanie ceny, po której będą oferowane akcje 
Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 16,00 zł. 
Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przed rozpoczęciem zapisów na Akcje serii E 
na podstawie rezultatów badania popytu na akcje, o którym mowa w pkt 5.1.3.2 Części IV Dokument 
ofertowy. 
 
Jest: 

5.3.1. Wskazanie ceny, po której będą oferowane akcje 
Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 22,00 zł. 
Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przed rozpoczęciem zapisów na Akcje serii E 
na podstawie rezultatów badania popytu na akcje, o którym mowa w pkt 5.1.3.2 Części IV Dokument 
ofertowy. 
 
 
 
Str. 162, pkt 5.4.1. Dokument ofertowy 
 
Było: 

5.4.1. Dane na temat koordynatorów całości i poszczególnych części oferty oraz 
podmiotów zajmujących się plasowaniem w różnych krajach, w których ma miejsce 
oferta 

 
Oferta plasowana jest przez Oferującego Beskidzki Dom Maklerski S.A.  
Lista POK BDM S.A. przyjmujących zapisy na Akcje serii E została zamieszczona w Załączniku nr 3 
do Prospektu. 
 
Oferujący planuje utworzyć konsorcjum dystrybucyjne biur maklerskich, które będą przyjmowały 
zapisy na Akcje serii E w Transzy Instytucjonalnej oraz będą przeprowadzały działania marketingowe, 
tzw. book building � proces tworzenia �księgi popytu� na Akcje Oferowane w ramach tej transzy. 
Informacja o ewentualnym utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego zostanie przekazana w formie 
aneksu do Prospektu. 
 
Nie przewiduje się koordynatorów zajmujących się częściami Oferty oraz podmiotów zajmujących się 
plasowaniem w innych krajach. Oferta Akcji serii E jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Jest: 

5.4.1. Dane na temat koordynatorów całości i poszczególnych części oferty oraz 
podmiotów zajmujących się plasowaniem w różnych krajach, w których ma miejsce 
oferta 

Oferta plasowana jest przez Oferującego Beskidzki Dom Maklerski S.A.  
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Lista POK BDM S.A. przyjmujących zapisy na Akcje serii E została zamieszczona w Załączniku nr 3 
do Prospektu. 
 
Oferujący utworzył konsorcjum dystrybucyjne z Suprema Securities S.A., które będzie przyjmowało 
zapisy na Akcje serii E w Transzy Instytucjonalnej oraz będzie przeprowadzało działania 
marketingowe, tzw. book building � proces tworzenia �księgi popytu� na Akcje Oferowane w ramach 
tej transzy. 
Lista POK Suprema Securities S.A. przyjmujących zapisy na Akcje serii E w Transzy Instytucjonalnej 
została zamieszczona w Załączniku nr 3 do Prospektu. 
 
Nie przewiduje się koordynatorów zajmujących się częściami Oferty oraz podmiotów zajmujących się 
plasowaniem w innych krajach. Oferta Akcji serii E jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 
 
 
 
Str. 164 - 165, pkt 8. Dokument ofertowy 
 
Było: 

8. KOSZTY EMISJI LUB OFERTY 
Zgodnie z szacunkami Zarządu, przy założeniu maksymalnej wartości oferty na poziomie 10.560 tys. 
zł, całkowite koszty związane z emisją Akcji serii E mogą wynieść około 470 tys. PLN i obejmują: 
� Koszty sporządzenia Prospektu, doradztwa i oferowania 430 tys. PLN, 
� Szacunkowy koszt kampanii promocyjnej 20 tys. PLN, 
� Pozostałe koszty 20 tys. PLN. 
Źródło: Spółka 
 
Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu 
kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad 
wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 
 
Emitent przewiduje, że wpływy z emisji Akcji serii E przy zakładanej cenie maksymalnej wyniosą do 
10.560 tys. złotych, natomiast wpływy pieniężne netto � po odliczeniu kosztów emisji � do około 
10.090 tys. złotych. 
 
 
Tabela. Wpływy z emisji Akcji serii E 
Papiery 
wartościowe 
według 
rodzajów 

Liczba Wartość 
nominalna 
(w zł) 

Cena 
emisyjna 
(w zł) 

Nadwyżka 
ceny 
emisyjnej 
nad 
wartością 
nominalną 
(w zł) 

Szacunkowe 
koszty emisji 
(w zł) 

Wpływy 
Emitenta 
(w zł) 

1 2 3 4 5= 4-3 6 7= 4-6 
Akcje serii E 
na jednostkę 

1 5 16 11 0,71 15,29 

Razem 660 000 3 300 000 10 560 000 7 260 000 470 000 10 090 000 
Źródło: Emitent 
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Jest: 

8. KOSZTY EMISJI LUB OFERTY 
Zgodnie z szacunkami Zarządu, przy założeniu maksymalnej wartości oferty na poziomie 14.520 tys. 
zł, całkowite koszty związane z emisją Akcji serii E mogą wynieść około 585 tys. PLN i obejmują: 
� Koszty sporządzenia Prospektu, doradztwa i oferowania 545 tys. PLN, 
� Szacunkowy koszt kampanii promocyjnej 20 tys. PLN, 
� Pozostałe koszty 20 tys. PLN. 
Źródło: Spółka 
 
Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu 
kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad 
wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 
 
Emitent przewiduje, że wpływy z emisji Akcji serii E przy zakładanej cenie maksymalnej wyniosą do 
14.520 tys. złotych, natomiast wpływy pieniężne netto � po odliczeniu kosztów emisji � do około 
13.935 tys. złotych. 
 
 
Tabela. Wpływy z emisji Akcji serii E 
Papiery 
wartościowe 
według 
rodzajów 

Liczba Wartość 
nominalna 
(w zł) 

Cena 
emisyjna 
(w zł) 

Nadwyżka 
ceny 
emisyjnej 
nad 
wartością 
nominalną 
(w zł) 

Szacunkowe 
koszty emisji 
(w zł) 

Wpływy 
Emitenta 
(w zł) 

1 2 3 4 5= 4-3 6 7= 4-6 
Akcje serii E 
na jednostkę 

1 5 22 17 0,89 21,11 

Razem 660 000 3 300 000 14 520 000 11 220 000 585 000 13 935 000 
Źródło: Emitent 
 
 
 
 
Str. 178, Załącznik 3 
 
Było: 
 

ZAŁĄCZNIK 3 - LISTA POK BESKIDZKIEGO DOMU MAKLERSKIEGO   

Lp. Miasto Ulica / Aleja, numer Kod pocztowy Telefon 

1 Bielsko Biała ul. Stojałowskiego 27 43-300 033 8128-440, 033 8128-441 

2 Bytom ul. Rycerska 11 41-902 032 282-52-65 

3 Cieszyn ul. Górna 24 43-400 033 8525-266 

4 Dąbrowa Górnicza ul. 3-go Maja 11 41-300 032 262-00-10 , 032 262-68-58 

5 Jastrzębie Zdrój ul. Warszawska 1 44-335 032 47-11-440 

6 Katowice ul. 3-go Maja 23 40-096 032 2081-400, 032 2081-401 
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7 Kęty ul. Sobieskiego 16 32-650 033 8450-766 

8 Kraków Plac Szczepański 5 31-013 012 423-22-21 

9 Lubin Rynek 23 
(Ratusz) 

59-300 076 846-67-32 , 076 846-67-36  
076 846-67-34 

10 Tarnów ul. Krótka 4 33-100 014 6213-186 

11 Tychy Aleja Jana Pawła II 20 43-100 032 217-78-75, 032 217-78-76 

12 Warszawa ul. Garibaldiego 4/10 
Rondo Wiatraczna 

04-359 022 612-45-45, 022 612-46-46 
022 612-49-49 

13 Wrocław Plac Solny 13 50-061 071 3723-540, 071 3441-128 

14 Żary ul. Wyszyńskiego 1 68-200 068 375-98-51, 068 363-02-88 

 
 
 
Jest: 
 

ZAŁĄCZNIK 3  

LISTA POK BESKIDZKIEGO DOMU MAKLERSKIEGO   

Lp. Miasto Ulica / Aleja, numer Kod pocztowy Telefon 

1 Bielsko Biała ul. Stojałowskiego 27 43-300 033 8128-440, 033 8128-441 

2 Bytom ul. Rycerska 11 41-902 032 282-52-65 

3 Cieszyn ul. Górna 24 43-400 033 8525-266 

4 Dąbrowa Górnicza ul. 3-go Maja 11 41-300 032 262-00-10 , 032 262-68-58 

5 Jastrzębie Zdrój ul. Warszawska 1 44-335 032 47-11-440 

6 Katowice ul. 3-go Maja 23 40-096 032 2081-400, 032 2081-401 

7 Kęty ul. Sobieskiego 16 32-650 033 8450-766 

8 Kraków Plac Szczepański 5 31-013 012 423-22-21 

9 Lubin Rynek 23 
(Ratusz) 

59-300 076 846-67-32 , 076 846-67-36  
076 846-67-34 

10 Tarnów ul. Krakowska 11a 33-100 014 6213-186 

11 Tychy Aleja Jana Pawła II 20 43-100 032 217-78-75, 032 217-78-76 

12 Warszawa ul. Garibaldiego 4/10 
Rondo Wiatraczna 

04-359 022 612-45-45, 022 612-46-46 
022 612-49-49 

13 Wrocław Plac Solny 13 50-061 071 3723-540, 071 3441-128 

14 Żary ul. Wyszyńskiego 1 68-200 068 375-98-51, 068 363-02-88 
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LISTA POK SUPREMA SECURITIES S.A.   
przyjmujących zapisy w Transzy Instytucjonalnej 

 

Lp. Miasto Ulica / Aleja, numer Kod pocztowy Telefon 

1 Warszawa ul. Jasna 14/16a 00-041 022 345 84 00 

 


