
 

 

 
 

��������	
������
�������
�

��������� �������������������������
��������� �� !"�����
��������� ��#����$� �"�������
�

� �
%& ���� �������	�
�������������������������
���������������
�����������

�����������
���������� �

�
'���(�������� "�����)������*������+������,����-���.��"��"�(�#������ ����������&�����&-��-�
�#-�� ������ /� ��� 
0�1�� ��� &2� ��� -���(� �#-3� ")��"����� ��� 3)�-(�� �����&� ��� ����)�# ��
����&-��*��+)!�#���
�
�

 
%����3����� ������ & ���"�-�����)�# �����)��������3���������� &�(���#-��������/��
 

� !������������� "�#�	���$���������%#��
����������	���

�	�
	�#�����#�&�#��
'��������

$��-����� #3��#-��������/� 
0�1����� 	��4�1���� 
5��511����
6�����������/� ���	1������������ 7�4�4��������� ���	��185�0������

$��-����� #3��#-���������� 0�1����� ���41����� 0��51�����

6������������� ���	1������������ 7�0��������� ���	�	�4���������

�

���# �	
�����������9��� ���&�	0:	7�����)�# ������������3������� 3)�-(&��
�
 
12. Stopie� obni�enia warto�ci ksi�gowej na jedn� akcj� dla nowych nabywców 
 
Tabela 2a. Obni�enie warto�ci ksi�gowej na 1 akcj� serii 
F1)  
Wyszczególnienie w zł 
Cena emisyjna 1 Akcji serii F1) 27,50 
Warto�� ksi�gowa netto na jedn� akcj� przed emisj� 4,24 
Obni�enie warto�ci ksi�gowej na 1 akcj� w wyniku emisji 0,56 
Warto�� ksi�gowa netto na jedn� akcj� po emisji 3,68 
Wzrost warto�ci ksi�gowej netto na 1 nabywan� akcj� -23,82 
1) przy minimum zakładanej emisji, tj. 350.000 akcji  
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Tabela 2b. Obni�enie warto�ci ksi�gowej na 1 akcj� serii 
F2)  
Wyszczególnienie w zł 
Cena emisyjna 1 Akcji serii F 27,50 
Warto�� ksi�gowa netto na jedn� akcj� przed emisj� 4,24 
Obni�enie warto�ci ksi�gowej na 1 akcj� w wyniku emisji 0,81 
Warto�� ksi�gowa netto na jedn� akcj� po emisji 3,43 
Wzrost warto�ci ksi�gowej netto na 1 nabywan� akcj� -24,07 
2) przy maksimum zakładanej emisji, tj. 560.000 akcji  
 
 
 
 
Tabela 2c. Obni�enie warto�ci ksi�gowej na 1 akcj� serii G  
Wyszczególnienie w zł 
Cena emisyjna 1 Akcji serii G 7,50 
Warto�� ksi�gowa netto na jedn� akcj� przed emisj� 4,24 
Obni�enie warto�ci ksi�gowej na 1 akcj� w wyniku emisji 0,04 
Warto�� ksi�gowa netto na jedn� akcj� po emisji 4,21 
Spadek warto�ci ksi�gowej netto na 1 nabywan� akcj� -3,29 

 
 
Tabela 2d. Obni�enie warto�ci ksi�gowej na 1 akcj� serii 
F1) i G  
Wyszczególnienie w zł 
Cena emisyjna 1 Akcji serii F 1) 27,50 
Cena emisyjna 1 Akcji serii G 7,50 
Warto�� ksi�gowa netto na jedn� akcj� przed emisj� 4,24 
Obni�enie warto�ci ksi�gowej na 1 akcj� w wyniku emisji 0,59 
Warto�� ksi�gowa netto na jedn� akcj� po emisji 3,66 
Wzrost warto�ci ksi�gowej netto na 1 nabywan� akcj� serii F* -23,84 
Spadek warto�ci ksi�gowej netto na 1 nabywan� akcj� serii G -3,84 
1) przy minimum zakładanej emisji, tj. 350.000 akcji  
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Tabela 2d. Obni�enie warto�ci ksi�gowej na 1 akcj� serii 
F* i G  
Wyszczególnienie w zł 
Cena emisyjna 1 Akcji serii F 2) 27,50 
Cena emisyjna 1 Akcji serii G 7,50 
Warto�� ksi�gowa netto na jedn� akcj� przed emisj� 4,24 
Obni�enie warto�ci ksi�gowej na 1 akcj� w wyniku emisji 0,83 
Warto�� ksi�gowa netto na jedn� akcj� po emisji 3,41 
Wzrost warto�ci ksi�gowej netto na 1 nabywan� akcj� serii F2) -24,09 
Spadek warto�ci ksi�gowej netto na 1 nabywan� akcj� serii G -4,09 
2) przy maksimum zakładanej emisji, tj. 560.000 akcji  
  

Nabyte Akcje  Ł�czny wkład pieni��ny do 
kapitału Spółki 

�rednia cena 
zapłacona za 1 
akcj� Wyszczególnienie 

Ilo�� %  Warto��  
(w złotych)  % (w złotych) 

Dotychczasowi 
akcjonariusze (Akcje 
serii A-E) 

1 680 000** 81,95     1 680 000,00 14,67 1,00  

Emisja F * 350 000 17,07     9 625 000,00  84,02 27,50  
Emisja G 20 000 0,98        150 000,00  1,31 7,50  
Razem 2 050 000 100,00    11 455 000,00  100,00 5,59  
*) przy minimum zakładanej emisji, tj. 350.000 akcji 

**) ilo�� akcji po splicie akcji uchwalonym przez NWZ z 28.07.03r., zarejestrowanym 19.09.03r., w wyniku którego 
liczba akcji wynosi 1 680 000  
 

Nabyte Akcje  Ł�czny wkład pieni��ny do 
kapitału Spółki 

�rednia cena 
zapłacona za 1 
akcj� Wyszczególnienie 

Ilo�� % Warto�� w 
złotych % (w złotych) 

Dotychczasowi 
akcjonariusze (Akcje 
serii A-E) 

1 680 000** 74,34     1 680 000,00  9,75 1,00  

Emisja F * 560 000 24,78   15 400 000,00  89,38 27,50  
Emisja G 20 000 0,88        150 000,00  0,87 7,50  
Razem 2 260 000 100,00     17 230 000,00  100,00 7,62  
�
�
�
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3.1. Rodzaje, liczba, ł�czna warto�� akcji oraz szacunkowe koszty emisji akcji serii F 
 
 Liczba 

akcji (szt.) 
Warto�� 

nominalna 
(zł) 

Cena 
emisyjna (zł) 

Nadwy�ka 
ceny 

emisyjnej nad 
warto�ci� 

nominaln� (zł) 

Szacunko
we 

prowizje i 
koszty 
emisji 

(zł) 

Wpływy 
Emitenta 

(zł) 

1 2 3 4 5 6 7=(2*4)-6 
Seria F Akcje zwykłe na 
okaziciela oferowane w 
ramach subskrypcji 
otwartej – publicznej przy 
emisji 350.000 akcji 
Na jednostk�1) 

1 1 27,50 26,50 2,0714 25,4286 

Razem – dla 350.000 akcji 350.000 350.000 9.625.000 9.275.000 725.000 8.900.000 
Seria F Akcje zwykłe na 
okaziciela oferowane w 
ramach subskrypcji 
otwartej – publicznej przy 
emisji 560.000 akcji 
Na jednostk�2) 

1 1 27,50 26,50 1,4345 26,0655 

Razem – dla 560.000 akcji 560.000 560.000 15.400.000 14.840.000 803.300 14.596.700 
1)przyj�to minimaln� mo�liw� do wyemitowania liczb� akcji – Akcje te emitowane s� w ramach widełkowego podwy�szenia 
kapitału  
2)przyj�to maksymaln� mo�liw� do wyemitowania liczb� akcji – Akcje te emitowane s� w ramach widełkowego 
podwy�szenia kapitału  
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