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Komunikat informacyjny z CCCXIV posiedzenia KPWiG w dniu 17 maja 2005 r.

1. Komisja dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe trzech nowych spółek:

• Spray SA z Warszawy,
• Travelplanet.pl  SA z Wrocławia,
• EFH-6 Sp. z o.o. z Warszawy (obligacje hipoteczne).

Ponadto przedstawione zostały Komisji wnioski trzech nowych spółek, których
dopuszczenie do publicznego obrotu bę dzie moż liwe w najbli ż szych dniach, po uzupełnieniu
wniosków.

W 2005 r. KPWiG dopuściła do obrotu papiery wartościowe 17 nowych spółek.
Przekroczona została bariera trzystu podmiotów na rynku publicznym – w obrocie znajduj ą  si ę
już  302 podmioty. Informacje o spółkach i ich emisjach przekazujemy poni ż ej.

2. KPWiG udzieliła firmie OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z
Warszawy zezwolenia na wykonywanie działalności polegaj ą cej na tworzeniu funduszy
inwestycyjnych i zarzą dzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarzą dzaniu zbiorczym portfelem
papierów wartościowych.

Komisja wydała również  zgodę  na powołanie w skład zarzą du towarzystwa Pana Macieja
Kwiatkowskiego i Pana Tomasza Koraba oraz utworzenie funduszy inwestycyjnych: OPERA
FNP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego  i OPERA I Funduszu
Inwestycyjnego Zamkni ę tego.

OPERA TFI jest 20. towarzystwem funduszy inwestycyjnych na polskim rynku.

3. Komisja stwierdziła naruszenie przepisów przez Arksteel SA, Globe Trade Centre SA,
Mondi Packaging Paper Ś wiecie SA i Zakłady Dziewiarskie Mewa SA w zakresie niewłaściwego
wypełniania obowi ą zków informacyjnych.

Nieprawidłowości polegały na niepodaniu w raportach rocznych za 2004 r. informacji o
wysokości indywidualnych wynagrodzeń  członków władz spółek. KPWiG odst ą piła od
wymierzania spółkom kar pieni ę ż nych – wzi ę ła pod uwagę  fakt, ż e przepis obowi ą zuje od
niedawna, a w toku prowadzonych post ę powań  spółki zrozumiały, ż e ich post ę powanie było
niewłaściwe i ujawniły indywidualne zarobki w formie raportów bież ą cych.

  Mamy nadziej ę , ż e spółki bę dą  post ę pować  zgodnie z prawem. W przyszłości podobne
przewinienia bę dą  przez nas pi ę tnowane i  karane z wi ę kszą  surowości ą .

Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie, natomiast stronie przysługuje prawo do
złoż enia do KPWiG w ci ą gu 14 dni od daty dor ę czenia decyzji wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy.
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4. Komisja skreśliła z listy maklera papierów wartościowych za nienależ yte wykonywanie
zawodu i naruszenie przepisów prawa. Ukarane nieprawidłowości polegały na podrabianiu
podpisów klientów na zleceniach i innych dokumentach oraz wystawianiu zleceń  bez podstawy
prawnej i faktycznej.   

Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie, natomiast stronie przysługuje prawo do
złoż enia do KPWiG w ci ą gu 14 dni od daty dor ę czenia decyzji wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

5. Komisja udzieliła:

• BPH Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA z Warszawy zezwolenia na utworzenie
BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkni ę tego Sektora Nieruchomości oraz wprowadzenie
pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu do publicznego obrotu,

• KBC Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA z Warszawy zezwolenia na utworzenie
KBC Złoty Dolar Funduszu Inwestycyjnego Zamkni ę tego i zgody na wprowadzenie
pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu do publicznego obrotu,

• KBC Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA z Warszawy zezwolenia na utworzenie
KBC Elita Funduszu Inwestycyjnego Zamkni ę tego i zgody na wprowadzenie pierwszej
emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu do publicznego obrotu,

• funduszom inwestycyjnym reprezentowanym przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA z Warszawy zgody na zmianę  depozytariusza.

6. KPWiG wpisała na list ę  maklerów papierów wartościowych:

• Tamar ę  Barbar ę  Cetnar,
• El ż biet ę  Faifer,
• Piotra Włodzimierza Kwaśniewskiego,
• Andrzeja Włodzimierza Liszewskiego,
• Andrzeja Pankiewicza,
• Donata Marcina Pieni ą ż ka,
• Kazimierza Szatybełko,
• Piotra Macieja Ś wi ę cika.

Aktualnie na list ę  maklerów papierów wartościowych jest wpisanych 1.801 osób.

7. KPWiG wpisała na list ę  maklerów giełd towarowych:

• Mari ę  Dyrdę ,
• Michała Bartosza Jabłoń skiego,
• Konrada Kodyma.

Aktualnie na list ę  maklerów giełd towarowych są  wpisane 103 osoby.
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8. Komisja zapoznała się z informacj ą  na temat zawiadomień  wystosowanych przez
zagraniczne instytucje nadzorcze o zamiarze rozpoczęcia działalnoś ci maklerskiej w Polsce przez
podmioty przez nie nadzorowane.

Do 10 maja 2005 r. urzą d Komisji otrzymał 207 zawiadomień  od zagranicznych instytucji
nadzorczych o zamiarze rozpoczęcia działalnoś ci inwestycyjnej w Polsce na podstawie
„ jednolitego paszportu europejskiego” .

 9. Komisja zapoznała się z materiałami informacyjnymi dotyczą cymi:

• zakresu zmian pracy urzędu Komisji nad zatwierdzaniem prospektów emisyjnych w wyniku
wprowadzenia do polskiego porzą dku prawnego Dyrektywy 2003/71/WE w sprawie
prospektu publikowanego w zwi ą zku z ofert ą  publiczną  i dopuszczeniem papierów
wartoś ciowych do obrotu na rynku regulowanym,

• zmian w zakresie zasad dokonywania wtórnego obrotu instrumentami finansowymi oraz
zwi ą zanych z tym praw i obowi ą zków emitentów i akcjonariuszy spółek publicznych, w
ś wietle projektu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

10. Wszystkie komunikaty informacyjne KPWiG są  dostępne w naszym serwisie
internetowym pod adresem: http://www.kpwig.gov.pl/d.htm .

11. Następne posiedzenie KPWiG jest zaplanowane na 31 maja 2005 r.

Łukasz Dajnowicz
Rzecznik prasowy KPWiG

Travelplanet.pl  S.A.

Firma: Travelplanet.pl S.A.

Siedziba: Wrocław, ul. Świdnicka 13

Status spółki: spółka niepubliczna

Informacje o Emitencie
Travelplanet.pl S.A. jest firmą  z obszaru e-commerce, jednym z wiodą cych podmiotów oferuj ą cych
sprzedaż  szeroko poj ę tych usług turystycznych poprzez Internet i inne nowoczesne kanały dystrybucji.
Działalnoś ć  Spółki polega na agencyjnej sprzedaż y imprez turystycznych, biletów lotniczych, rezerwacji
hoteli i sprzedaż y usług marketingowych za poś rednictwem dwóch głównych kanałów dystrybucji: portali
internetowych oraz Call Center.

Rejestracja
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej , Wydział VI  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 55057.
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Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy wynosi 1.775.370 zł i dzieli się na:
� 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da,
� 1.218.100 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da oraz
� 57.270 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da.

Dane finansowe Emitenta (w tys. zł)
Wyszczególnienie j .m. I  kw 2005 2004 2003 2002

Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 2 237 5 196 1 653 530

Zysk (strata) na działalnoś ci operacyjnej   (tys. zł) -245 -130 -233 -783

Zysk (strata) brutto (tys. zł) -261 3 -240 -955

Zysk (strata) netto (tys. zł) -264 11 11 -957

Aktywa razem (tys. zł) 2 453 2 235 1 004 678

Zobowi ą zania i rezerwy na zobowi ą zania (tys. zł) 2 244 1 761 598 283

Zobowi ą zania długoterminowe (tys. zł) 12 14 0 43

Zobowi ą zania krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych) (tys. zł) 1 739 1 487 560 216

Kapitał własny (aktywa netto) (tys. zł) 209 474 406 395

Kapitał zakładowy (tys. zł) 1 775 1 775 1 718 1 718

Liczba akcji / udziałów * (tys. szt.) 178 178 172 172

Zysk (strata) na jedną  akcj ę  / udział  * (zł) -1,49 0,06 0,06 -5,57

Rozwodniony zysk (strata) na jedną  akcj ę  / udział przy emisji 154 320 szt.
Akcji *

(zł)
-1,37

0,06 0,06 -5,11

Rozwodniony zysk (strata) na jedną  akcj ę  / udział przy emisji 370 370 szt.
Akcji *

(zł)
-1,23

0,05 0,05 -4,58

Zadeklarowana lub wypłaconą  dywidenda na jedną  akcj ę  / udział (zł) 0,0 0,0 0,0 0,0
Źródło: Emitent. Obliczenia: IDMSA.PL *Uwzgl ę dniono liczbę  akcji jak  przed splitem 10:1 dokonanym w roku 2005.

Dane dotyczące papierów wartoś ciowych wprowadzanych do publicznego obrotu
� 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da,
� 1.218.100 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da,
� 57.270 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da,
� od 154.320 do 370.370 akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartoś ci nominalnej 1 zł

każ da.

Dane dotyczące papierów wartoś ciowych oferowanych w publicznym obrocie

� 370.370 akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartoś ci nominalnej 1 zł każ da.

Podmiot oferujący akcje
Internetowy Dom Maklerski S.A.

Zamiary dotyczące rynku wtórnego
urzędowy rynek giełdowy GPW
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EFH-6 Sp. z o.o.

Firma: EFH-6 Sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa,  ul. Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa

Informacje o Emitencie

Emitent będzie prowadzi ć  działalnoś ć  w zakresie usług finansowych oferuj ą c finansowanie
podmiotom gospodarczym w formie umów dzier ż awy zwrotnej i leasingu.

W okresie od 23 listopada 2004 roku do dnia sporzą dzenia Prospektu Emitent nie rozpoczą ł
działalnoś ci.

Emitent zamierza prowadzi ć  przedsiębiorstwo specjalizuj ą ce się w dzier ż awie zwrotnej
nieruchomoś ci. Przez umowę dzier ż awy zwrotnej rozumie się umowę, na mocy której jedna ze
stron („Wydzier ż awiaj ą cy”) oddaje do odpłatnego uż ywania albo uż ywania i pobierania
poż ytków na warunkach okreś lonych w umowie drugiej stronie („Dzier ż awca”), podlegaj ą ce
amortyzacji ś rodki trwałe lub wartoś ci niematerialne i prawne, a takż e grunty, które zostały
nabyte przez Wydzier ż awiaj ą cego od Dzier ż awcy.

Oferta usługowa Spółki ma obejmować  finansowanie zakupów inwestycyjnych w formie
długookresowych umów dzier ż awy na zlecenie klienta, bą dź  też  w transakcji zwrotnej
bezpoś rednio od klienta.

W praktyce polskich przedsiębiorstw dzier ż awa zwrotna staje się istotną  formą  finansowania
działalnoś ci. Finansowanie zewnętrzne jest zabezpieczone przede wszystkim hipoteką  na
nieruchomoś ci.

Rejestracja

Emitent działa na podstawie aktu założycielskiego sporzą dzonego w dniu 23 listopada 2004
roku w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 15979/2004.
Spółka została powołana na czas nieograniczony.
W dniu 3 grudnia 2004 roku Emitent został wpisany do rejestru przedsi ę biorców
Krajowego Rejestru Są dowego. Spółka wyst ą piła do właś ciwego urzę du skarbowego o
nadanie numeru identyfikacj i podatkowej  NIP, przy czym na moment sporzą dzenia
Prospektu Emitent nie posiada numeru identyfikacj i podatkowej  NIP. Emitent nie posiada
jednostek powi ą zanych.



6

Kapitał zakładowy

Na dzień sporzą dzenia Prospektu struktura kapitału zakładowego Emitenta była nast ę puj ą ca:

Nazwa Liczba Wartoś ć Udział Udział
udziałów nominalna w kapitale w liczbie

udziałów zakładowym głosów
(w zł) (w %) (w %)

Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.    1.000      50  100,00  100,00

100% udziałów w kapitale zakładowym Emitenta należ y do Europejskiego Funduszu
Hipotecznego S.A., podmiotu specjalizuj ą cego si ę  w zapewnieniu finansowania podmiotom
gospodarczym w formie umów dzier ż awy i leasingu nieruchomoś ci.

Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. powstał z przekształcenia spółki Europejski Fundusz
Hipoteczny Sp. z o.o. (przed dniem 7 maja 2001 r. działaj ą cej pod firmą  Leasing System Sp. z
o.o.), funkcjonuj ą cej na polskim rynku od lipca 1994 roku.

Dane finansowe Emitenta

Tabela nr 1: Wybrane dane z rachunku zysków i strat Emitenta
w zł Stan na dzień

23.11.2004 31.12.2004
Przychody ze sprzedaży - -
Zysk (strata) na działalnoś ci operacyjnej - (1.500)
Zysk (strata) brutto - (1.500)
Zysk netto - (1.500)
Źródło: Spółka

Tabela nr 2: Wybrane dane z bilansu Emitenta
w zł Stan na dzień

23.11.2004 31.12.2004
Aktywa razem - 50.000
Zobowi ą zania i rezerwy na zobowi ą zania - 1.500
Zobowi ą zania długoterminowe - -
Zobowi ą zania krótkoterminowe - 1.500
Kapitał własny - 48.500
Kapitał zakładowy - 50.000
Źródło: Spółka
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Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

� Firma TRANSFER – Aleksandra Gwiazdowska

Dane dotyczą ce papierów wartoś ciowych wprowadzanych do publicznego obrotu.

Na podstawie prospektu emisyjnego wprowadza się do publicznego obrotu Obligacje Hipoteczne
emitowane w ramach Programu Emisji o ł ą cznej wartoś ci nominalnej 650.000 tys. złotych.
Papiery wartościowe Emitenta nie są  przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Obligacje
emitowane w ramach Programu Emisji oferowane bę dą  wył ą cznie Inwestorom Kwalifikowanym.

Ogólne zasady dystrybucj i obligacj i emitowanych w ramach Programu Emisj i

Emitent za pośrednictwem Oferuj ą cego bę dzie proponował nabycie Obligacji danej serii
emitowanych w ramach Programu Emisji wył ą cznie Inwestorom Kwalifikowanym. Zasady
nabywania Obligacji, w szczególności terminy otwarcia i zamkni ę cia subskrypcji oraz terminy
przydziału Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji zostaną  każ dorazowo określone
dla każ dej kolejnej emisji Obligacji danej serii przez Zarzą d Spółki.

Szczegółowe opisy zasad dystrybucji oraz terminy przeprowadzenia i rozliczenia poszczególnych
emisji Obligacji danej serii w ramach Programu Emisji bę dą  zamieszczane w prospektach
emisyjnych Obligacji danej serii.

Podmiot oferuj ą cy akcje

Bankowy Dom Maklerski PKO BP Spółka Akcyjna

Zamiary dotyczą ce rynku wtórnego

- rynek regulowany prowadzony przez MTS-CeTO.

Obrót wtórny Obligacjami dokonywany bę dzie na Rynku Papierów Wartościowych CeTO –
regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez MTS-CeTO Spółkę  Akcyjną . Obrót
wtórny Obligacjami dokonywany bę dzie wył ą cznie pomi ę dzy Inwestorami Kwalifikowanymi.
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SPRAY S.A.

Firma
Spray Spółka Akcyjna

Siedziba
Warszawa, ul. Krzywickiego 1

Status spółki
Spółka prywatna

Informacje o Emitencie
SPRAY S.A. jest spółką dostarczającą usługi telekomunikacyjne za poś rednictwem swojej własnej
publicznej sieci telekomunikacyjnej. Emitent działa na terenie miasta stołecznego Warszawy, posiada
własną sieć  telekomunikacyjną na terenie nowych osiedli mieszkaniowych. Emitent dostarcza trzy
podstawowe usługi telekomunikacyjne tj. usługi głosowe, transmisji danych i telewizji kablowej. Sieci
telekomunikacyjne Emitenta budowane są ze ś rodków własnych i stanowią majątek Spółki. W skład sieci
wchodzą: centrale telefoniczne, stacje telewizji kablowej, okablowanie budynków na terenie osiedli i
magistrale, które łączą infrastruktur ę  Emitenta w terenie.

Rejestracja
Poprzednikiem prawnym Emitenta była SPRAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś cią
zawiązana w dniu 30 paź dziernika 2000 roku i wpisana w dniu 26 marca 2001 roku do rejestru
przedsi ę biorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003891.

Przekształcenie zostało zarejestrowane w dniu 6 marca 2003 roku poprzez wpisanie w tym dniu
SPRAY S.A. do rejestru przedsi ę biorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150508.

Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy wynosi 3 000 000 zł .

Akcje tworzące kapitał zakładowy Emitenta

Lp. L iczba Ser ia Rodzaj War tość nominalna
(w złotych)*

Cena emisyjna
(w złotych)

1. 400.000 A imienne uprzywilejowane 2,00 -**

2. 400.000 B imienne uprzywilejowane 2,00 500***

3. 200.000 C imienne uprzywilejowane 2,00 1.287,78
4. 250.000 D zwykłe na okaziciela 2,00 500
5. 250.000 E zwykłe na okaziciela 2,00 500

*) Wartość nominalna ustalona uchwał ą  Nr 14/2004 oraz uchwał ą  Nr 16/2004 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2004 roku.
**) Akcje Serii A zostały obj ę te przez udziałowców SPRAY Sp. z o.o. w zwi ą zku z jej przekształceniem w spółk ę  akcyjną .
***) W chwili emisji Akcji Serii B, Akcji Serii D i Akcji Serii E wartość nominalna Akcji wynosiła 500 złotych a cena emisyjna Akcji Serii B,

Akcji Serii D i Akcji Serii E była równa ich wartości nominalnej.

Uprzywilejowanie Akcji Serii A, Akcji Serii B i Akcji Serii C polega na tym, że na każdą  Akcj ę
Serii A, Akcj ę  Serii B i Akcj ę  Serii C przypadaj ą  2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.
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Akcjonar iusze posiadający co najmniej  5% głosów na WZA

Akcjonar iusz Liczba akcj i

Procentowy (%)
udział w kapitale

zakładowym

Procentowy (%) udział w
ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu

Barbara Bodart 300.000 20 % 20 %
Bogdan Paszkowski 300.000 20 % 20 %
Rafał Brzezowski 300.000 20 % 20 %
Waldemar Sałata 300.000 20 % 20 %
Włodzimierz Wasiak 300.000 20 % 20 %
Razem 1.500.000 100 % 100 %

Podmiot uprawniony do badania
EURO-in i PARTNERZY Audytorzy, Konsultanci i Księgowi Sp. z o.o.

Dane finansowe Emitenta
Spółka rozpoczęła działalnoś ć  operacyjną  w czerwcu 2001 roku.

Wybrane dane finansowe Emitenta za I  kwartał 2005 r . i I  kwartał 2004 r . w tys. zł

Wybrane dane finansowe Emitenta

1 kwartały
narastająco / 2005

okres od 2005-01-01
do 2005-03-31

1 kwartały
narastająco / 2004

okres od 2004-01-01
do 2004-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów

1546 1256

Zysk (strata) z działalnoś ci operacyjnej 219 121
Zysk (strata) brutto 192 115
Zysk (strata) netto 156 102
Aktywa razem 7085 4876
Zobowi ą zania i rezerwy na zobowi ą zania 2759 1412
Zobowi ą zania długoterminowe 552 13
Zobowi ą zania krótkoterminowe 2201 1381
Kapitał własny 4326 3464
Kapitał zakładowy 3000 2500
Liczba akcji 1500000 6000
Zysk (strata) na jedną  akcj ę  zwykł ą  (w zł / EUR) 2,00 500,00
Wartoś ć  ksi ę gowa na jedną  akcj ę  (w zł/EUR)

Wybrane dane finansowe Emitenta od 06.2001 r . do 2004 r.
2004* 01.01

- 30.09.2004
2003 2002 01.06 –

31.12.2001 r.

Przychody ze sprzedaży 5.482,4 3.995,2 4.059,6 2.290,8 267,4

Zysk na działalnoś ci operacyjnej 407,9 321,7 349,5 -5,1 -7,5

Zysk brutto 377,5 296,6 334,5 -5,2 -7,3

Zysk netto 307,8 246,8 244,1 -3,3 -7,3

Aktywa razem 6.875,7 5.999,3 4.453,3 3.362,0 1.012,4

Zobowi ą zania i rezerwy na zobowi ą zania 2.706,1 1.890,7 1.091,5 2.572,6 969,7

Zobowi ą zania długoterminowe 624,7 377,5 13,8 17,8 0,0

Zobowi ą zania krótkoterminowe 2.074,9 1.505,2 1.059,2 2.554,8 969,7

Kapitał własny 4.169,6 4.108,6 3.361,8 789,4 42,7

Kapitał zakładowy 3.000,0 3.000,0 2500,0 800,0 50,0
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Liczba akcji (w szt.)* /** 1.500.000 6.000 4.000 - -

Zysk na jedną akcj ę  zwykłą (w zł)** * 0,62 40,5 59,5 - -

Rozwodniony zysk na jedną akcj ę  zwykłą
(w zł)

0,62 40,5
59,5 - -

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
na jedna akcj ę  (w zł)

0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

*dane nieaudytowane

Dane dotyczące papierów wartoś ciowych wprowadzanych do publicznego obrotu
− 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 2,00 złote każ da,
− 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 2,00 złote każ da,
− 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 2,00 złote każ da,
− 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 złote każ da,
− 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 złote każ da,
− od 1 do 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 złote każ da,
− 15.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,00 złote każ da.

Dane dotyczące papierów wartoś ciowych oferowanych w publicznym obrocie
− 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 złote każ da,
− 15.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,00 złote każ da.

Podmiot oferujący akcje
Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A.

Zamiary dotyczące rynku wtórnego
urzę dowy rynek giełdowy GPW


