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ROZDZIA� III 

DANE O EMISJI

1 Szczegó�owe okre�lenie rodzajów, liczby oraz ��cznej warto�ci emitowanych 
papierów warto�ciowych 

1.1 Akcje Serii B 

W ramach emisji Akcji Serii B emitowanych jest do 350.000 akcji zwyk�ych na okaziciela, 
o jednostkowej warto�ci nominalnej 1,00 z�. ��czna warto�� nominalna emitowanych Akcji Serii B 
wynosi 350.000 z�.

Akcje Serii B nie s� uprzywilejowane w �aden sposób, nie jest zwi�zany z nimi obowi�zek 
dodatkowych �wiadcze� na rzecz Spó�ki. Nie istniej� �adne ograniczenia zbywalno�ci w stosunku 
do Akcji Serii B. 

Papiery 
Warto�ciowe wg 
Rodzajów 

Liczba Akcji 
Serii B 

Warto��
nominalna 

Cena 
emisyjna 

Nadwy�ka ceny 
emisyjnej nad 
warto�ci�
nominaln�

Szacunkowe 
prowizje i koszty emisji 

Wp�ywy 
Emitenta 

1 2 3 4 5 6 7=(2x4)-6 
Akcje zwyk�e
na okaziciela 

      

Na jednostk� 1 1,00 z� ♦ ♦ 2,84 z� ♦
Razem 350 000 350 000,00 z� ♦ ♦ 995.000,00 z� ♦

2 Szacunkowe koszty emisji 
Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii B wynosz� ��cznie 995 tys. z�.

Na powy�sz� kwot� sk�adaj� si� (dane w tys. z�):

Koszty sporz�dzenia prospektu emisyjnego, w tym koszty doradztwa, druku prospektu, 
publikacja skrótu prospektu 

340

Szacunkowe koszty planowanej promocji oferty 100
Inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, w tym koszty subemitentów (*) 555 
Razem 995
(*) wynagrodzenie prowizyjne zak�ada kompleksow� obs�ug� procesu, bez rozbicia na cen� za subemisj�.

Koszty emisji Akcji Serii B zmniejszaj� kapita� zapasowy Emitenta do wysoko�ci nadwy�ki warto�ci 
emisji nad warto�ci� nominaln� akcji, a ewentualna pozosta�a cz��� kosztów zostanie zaliczona 
do kosztów finansowych. 

3 Podstawa prawna emisji Akcji Serii B oraz ich wprowadzenia do publicznego obrotu 
W dniu 15 listopada 2004 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Tell Spó�ka z ograniczon�
odpowiedzialno�ci� podj��o uchwa�� Nr 1 w sprawie przekszta�cenia Tell Spó�ki z ograniczon�
odpowiedzialno�ci� w spó�k� akcyjn� pod firm� Tell Spó�ka Akcyjna. 

Przyj�ty przez wy�ej wymienion� uchwa�� statut Emitenta, upowa�nia Zarz�d Emitenta, za zgod�
Rady Nadzorczej, do podwy�szania kapita�u zak�adowego o kwot� do 585.000 z�otych poprzez emisj�
do 585.000 akcji zwyk�ych Spó�ki. 

W ramach upowa�nienia udzielonego Zarz�dowi do podwy�szania kapita�u zak�adowego w granicach 
kapita�u docelowego, Zarz�d Emitenta, za zgod� Rady Nadzorczej, wyra�on� w uchwale z dnia 15 
kwietnia 2005 r., w dniu 15 kwietnia 2005 r. podj�� uchwa�� w sprawie emisji Akcji Serii B w brzmieniu: 

UCHWA�A ZARZ�DU
TELL Spó�ka Akcyjna 
z siedzib� w Poznaniu 

z dnia 15 kwietnia 2005 r. 
w sprawie podwy�szenia kapita�u zak�adowego 

w granicach kapita�u docelowego 
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Zarz�d Spó�ki TELL S.A. z siedzib� w Poznaniu, dzia�aj�c na podstawie upowa�nienia zawartego w § 
6 ust. 1 Statutu Spó�ki uchwala, co nast�puje: 

§ 1. 

[Emisja akcji serii B] 

1. Podwy�sza si� kapita� zak�adowy Spó�ki o kwot� maksymalnie do 350.000,00 z� (s�ownie: trzysta 
pi��dziesi�t tysi�cy z�otych) w drodze emisji do 350.000 (s�ownie: trzystu pi��dziesi�ciu tysi�cy)
nowych akcji serii B na okaziciela o warto�ci nominalnej 1,00 z� (s�ownie: jeden) z�oty ka�da akcja 
(zwanych dalej „akcjami serii B”). 

2. Akcje serii B uczestniczy� b�d� w dywidendzie pocz�wszy od wyp�at zysku, jaki przeznaczony 
do podzia�u za rok obrotowy ko�cz�cy si� 31 grudnia 2005 roku. 

3. Akcje serii B mog� by� pokryte wy��cznie wk�adami pieni��nymi.  

4. Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w formie publicznej subskrypcji w warunkach 
publicznego obrotu papierami warto�ciowymi. 

5. Zgodnie z upowa�nieniem udzielonym Zarz�dowi przez Rad� Nadzorcz� w uchwale Nr 1 z dnia 
15 kwietnia 2005 r. w zwi�zku z §6 ust. 4 Statutu Spó�ki, Zarz�d upowa�niony jest do oznaczenia 
ceny emisyjnej akcji serii B oraz do okre�lenia terminów otwarcia i zamkni�cia subskrypcji akcji 
serii B. 

§ 2. 

[Pozbawienie prawa poboru] 

Na podstawie upowa�nienia udzielonego Zarz�dowi przez Rad� Nadzorcz� w uchwale Nr 1 z dnia 15 
kwietnia 2005 r. w zwi�zku z §6 ust. 5 Statutu Spó�ki, pozbawia si� akcjonariuszy prawa poboru akcji 
serii B w ca�o�ci. 

§ 3.

Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

Podstaw� prawna wprowadzenia Akcji Serii B do publicznego obrotu s� przepisy Prawa o Publicznym 
Obrocie Papierami Warto�ciowymi oraz uchwa�a nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta 
z dnia 15 kwietnia, w której akcjonariusze Emitenta wyrazili zgod� i zobowi�zali Zarz�d Emitenta 
do podj�cia wszelkich niezb�dnych czynno�ci, maj�cych na celu wprowadzenie Akcji Serii A oraz akcji 
emitowanych w ramach kapita�u docelowego do publicznego obrotu. 

Uchwa�a nr 4/2005 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Tell S.A z dnia 15 kwietnia 2005 roku 

w sprawie: wprowadzenia akcji Spó�ki do obrotu publicznego 

§ 1 

Wyra�a si� zgod� na wprowadzenie do publicznego obrotu w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami warto�ciowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 49, 
poz. 447 z pó�niejszymi zmianami): 

1) 780.000 (siedemset osiemdziesi�t tysi�cy) akcji serii A, 

2) do 585.000 (pi�ciuset osiemdziesi�ciu tysi�cy) akcji serii B emitowanych w ramach kapita�u
docelowego, zgodnie z § 6 Statutu Spó�ki. 

§ 2 

Upowa�nia si� i zobowi�zuje Zarz�d Spó�ki do wykonania wszelkich czynno�ci faktycznych 
i prawnych, maj�cych na celu wprowadzenie akcji Spó�ki, o których mowa w § 1 niniejszej uchwa�y
do publicznego obrotu. 

§ 3 

Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
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4 Prawo pierwsze�stwa do obj�cia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy 
W dniu 15 kwietnia 2005 r. Rada Nadzorcza Emitenta podj��a Uchwa�� Nr 1 w brzmieniu: 

UCHWA�A RADY NADZORCZEJ 
TELL Spó�ka Akcyjna 
z siedzib� w Poznaniu 

z dnia 15 kwietnia 2005 r. 
w sprawie wyra�enia zgody na 

podwy�szenie kapita�u zak�adowego 
w granicach kapita�u docelowego 

§ 1. 

Na podstawie § 6 ust. 3 Statutu Spó�ki Rada Nadzorcza Spó�ki TELL S.A. z siedzib� w Poznaniu 
wyra�a zgod� na podwy�szenie przez Zarz�d kapita�u zak�adowego Spó�ki o kwot� do 350.000 z�
(s�ownie: trzysta pi��dziesi�t tysi�cy z�otych) w drodze emisji do 350.000 (s�ownie: trzystu 
pi��dziesi�ciu tysi�cy) nowych akcji serii B na okaziciela o warto�ci nominalnej 1,00 z� (s�ownie: jeden) 
z�oty ka�da akcja (zwanych dalej „akcjami serii B”). 

§ 2 

Na podstawie § 6 ust. 4 Statutu Spó�ki Rada Nadzorcza Spó�ki TELL S.A. z siedzib� w Poznaniu 
wyra�a zgod� na dokonanie przez Zarz�d:

a) podzia�u akcji serii B na transze, 
b) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B, 
c) ustalenia terminów otwarcia i zamkni�cia subskrypcji, 
d) ustalenia terminów i miejsc przyjmowania zapisów na akcje, 
e) ustalenia szczegó�owych warunków przydzia�u akcji, 
f) zawarcia umów o subemisj� us�ugow� lub inwestycyjn� akcji serii B. 

§ 3. 

Na podstawie § 6 ust. 5 Statutu Spó�ki Rada Nadzorcza Spó�ki TELL S.A. z siedzib� w Poznaniu 
wyra�a zgod� na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w ca�o�ci. 

§ 4. 
Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

Na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyra�onej w powy�szej uchwale, Zarz�d Emitenta podj��
uchwa�� w sprawie podwy�szenia kapita�u zak�adowego w granicach kapita�u docelowego, w której 
pozbawi� dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii B. 

Wy��czenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, Zarz�d uzasadnia� konieczno�ci�
pozyskania w stosunkowo nied�ugim okresie czasu, �rodków na rozwój Spó�ki, niezb�dnych 
do przeprowadzanie inwestycji zwi�zanych z d�ugofalow� strategia rozwoju Spó�ki. 

5 Uczestnictwo w dywidendzie 
Akcje Serii B uczestniczy� b�d� w dywidendzie pocz�wszy od dywidendy za rok obrotowy 2005. 

6 Prawa i obowi�zki z akcji 
Informacje w niniejszym punkcie przedstawiaj� ogólne prawa i obowi�zki zwi�zane z akcjami Spó�ki, 
okre�lone przepisami prawa. W celu uzyskania szczegó�owych informacji, Inwestorom zaleca si�
korzystanie z porady osób i podmiotów uprawnionych do �wiadczenia us�ug doradztwa prawnego. 

Przewiduje si�, i� dniem 1 lipca 2005 r. nast�pi� zmiany w przepisach prawa, w zwi�zku z integracj�
rynku europejskiego w zakresie zasad przeprowadzania ofert publicznych i dopuszczania papierów 
warto�ciowych do obrotu na rynku regulowanym. Do polskiego porz�dku prawnego zostan�
wprowadzone zalecenia Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 
2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w zwi�zku z publiczn� ofert� lub 
dopuszczeniem do obrotu papierów warto�ciowych i zmieniaj�c� dyrektyw� 2001/34/WE.. Na rynku 
polskim zalecenia Dyrektywy 2003/71 oraz innych dyrektyw zwi�zanych z now� konstrukcj�
europejskiego rynku kapita�owego b�d� wprowadzone poprzez odpowiednie zapisy w ustawach 
reguluj�cych organizacj� rynku papierów warto�ciowych. Obecn� ustaw� Prawo o Publicznym 
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Obrocie Papierami Warto�ciowymi zast�pi� trzy ustawy: ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, 
ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó�kach publicznych oraz ustawa o nadzorze nad 
rynkiem kapita�owym. 

6.1 Prawa maj�tkowe i korporacyjne zwi�zane z akcjami oraz obowi�zki zwi�zane z akcjami 

Akcjonariuszowi Spó�ki przys�uguj� nast�puj�ce prawa o charakterze maj�tkowym: 

�� Prawo do dywidendy, to jest udzia�u w zysku Spó�ki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 
zbadanym przez bieg�ego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wyp�aty 
akcjonariuszom. Statut nie przewiduje �adnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, 
�e na ka�d� z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysoko�ci. Zarz�d Spó�ki upowa�niony 
jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej do wyp�aty akcjonariuszom zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych 
w art. 349 kodeksu spó�ek handlowych. 

�� Prawo pierwsze�stwa do obj�cia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo 
poboru), przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 ksh. Akcjonariusz mo�e zosta�
pozbawiony tego prawa w cz��ci lub w ca�o�ci w interesie Spó�ki moc� uchwa�y Walnego 
Zgromadzenia podj�tej wi�kszo�ci� co najmniej czterech pi�tych g�osów. Pozbawienie 
akcjonariuszy prawa poboru akcji mo�e nast�pi� w przypadku, gdy zosta�o to zapowiedziane 
w porz�dku obrad walnego zgromadzenia. Zarz�d przedstawia walnemu zgromadzeniu opini�
uzasadniaj�ca wy��czenie prawa poboru oraz proponowana cen� emisyjn� albo sposób jej 
ustalenia. 

�� Prawo do udzia�u w maj�tku Spó�ki pozosta�ym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 
w przypadku jej likwidacji. Statut Spó�ki nie przewiduje �adnego uprzywilejowania w tym zakresie. 
Zgodnie z art. 474 § 2 ksh maj�tek dzieli si� pomi�dzy akcjonariuszy proporcjonalnie 
do dokonanych przez ka�dego z nich wp�at na kapita� zak�adowy. 

�� Prawo do zbycia akcji (art. 337 § 1 ksh). 

Akcjonariuszom Spó�ki przys�uguj� nast�puj�ce uprawnienia o charakterze korporacyjnym: 

�� Prawo do przegl�dania ksi�gi akcyjnej i ��dania wydania odpisu ksi�gi akcyjnej (art. 341 ksh). 

�� Prawo do uczestnictwa na walnym zgromadzeniu (art. 406 ksh) oraz prawo do g�osowania 
na walnym zgromadzeniu (art. 411 ksh). Akcje na okaziciela Emitenta daj� prawo do jednego 
g�osu na walnym zgromadzeniu. 

�� Akcjonariusze posiadaj�cy co najmniej jedn� dziesi�t� kapita�u zak�adowego Spó�ki maj� prawo 
do z�o�enia wniosku o zwo�anie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do z�o�enia 
wniosku o umieszczenie w porz�dku obrad poszczególnych spraw (art. 400 § 1 ksh). Je�eli 
w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia ��dania zarz�dowi nie zostanie zwo�ane 
nadzwyczajne walne zgromadzenie, s�d rejestrowy mo�e, po wezwaniu zarz�du do z�o�enia 
o�wiadczenia, upowa�ni� do zwo�ania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy 
wyst�puj�cych z tym ��daniem (art. 401 § 1 ksh). 

�� Prawo do zaskar�ania uchwa� walnego zgromadzenia na zasadach okre�lonych w art. 422–427 
ksh. 

�� Prawo do ��dania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 ksh, 
na wniosek akcjonariuszy reprezentuj�cych co najmniej jedn� pi�t� cz��� kapita�u zak�adowego 
wybór rady nadzorczej powinien by� dokonany przez najbli�sze walne zgromadzenie w drodze 
g�osowania oddzielnymi grupami. 

�� Prawo do uzyskania informacji o Spó�ce w zakresie i w sposób okre�lony przepisami prawa, 
w szczególno�ci zgodnie z art. 428 ksh. Podczas obrad walnego zgromadzenia zarz�d jest 
obowi�zany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego ��danie informacji dotycz�cych Spó�ki, je�eli 
jest to uzasadnione dla oceny sprawy obj�tej porz�dkiem obrad. Akcjonariusz, któremu 
odmówiono ujawnienia ��danej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zg�osi�
sprzeciw do protoko�u, mo�e z�o�y� wniosek do s�du rejestrowego o zobowi�zanie zarz�du
do udzielenia informacji (art. 429 ksh).  
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�� Prawo do ��dania wydania odpisów sprawozdania zarz�du z dzia�alno�ci Spó�ki i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii bieg�ego rewidenta 
najpó�niej na pi�tna�cie dni przed walnym zgromadzeniem (art. 395 § 4 ksh). 

�� Prawo do przegl�dania w lokalu zarz�du listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa 
w walnym zgromadzeniu oraz ��dania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporz�dzenia (art. 
407 § 1 ksh). 

�� Prawo do ��dania wydania odpisu wniosków w sprawach obj�tych porz�dkiem obrad w terminie 
tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art. 407 § 2 ksh). 

�� Prawo do z�o�enia wniosku o sprawdzenie listy obecno�ci na walnym zgromadzeniu przez wybran�
w tym celu komisj�, z�o�on� co najmniej z trzech osób. Wniosek mog� z�o�y� akcjonariusze, 
posiadaj�cy jedn� dziesi�t� kapita�u zak�adowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu. 
Wnioskodawcy maj� prawo wyboru jednego cz�onka komisji (art. 410 § 2 ksh). 

�� Prawo do przegl�dania ksi�gi protoko�ów oraz ��dania wydania po�wiadczonych przez zarz�d
odpisów uchwa� (art. 421 § 3 ksh). 

�� Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrz�dzonej Spó�ce na zasadach okre�lonych 
w art. 486 ksh, je�eli Spó�ka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrz�dzonej jej szkody 
w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrz�dzaj�cego szkod�.

�� Prawo do przegl�dania dokumentów oraz ��dania udost�pnienia w lokalu Spó�ki bezp�atnie 
odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 ksh - w przypadku po��czenia spó�ek, w art. 
540 § 1 ksh - w przypadku podzia�u Spó�ki oraz w art. 561 § 1 ksh - w przypadku przekszta�cenia 
Spó�ki. 

��Akcjonariusz Emitenta mo�e ��da�, aby spó�ka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, 
udzieli�a informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zale�no�ci wobec okre�lonej spó�ki 
handlowej albo spó�dzielni b�d�cej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta mo�e ��da�
równie� ujawnienia liczby akcji lub g�osów, jakie spó�ka handlowa posiada w Spó�ce, w tym tak�e
jako zastawnik, u�ytkownik lub na podstawie porozumie� z innymi osobami. ��danie udzielenia 
informacji oraz odpowiedzi powinny by� z�o�one na pi�mie (art. 6 § 4 ksh). Odpowiedzi na pytania 
okre�lone powy�ej nale�y udzieli� akcjonariuszowi w terminie dziesi�ciu dni od dnia otrzymania 
��dania. Je�eli ��danie udzielenia odpowiedzi dosz�o do adresata pó�niej ni� na dwa tygodnie 
przed dniem, na który zwo�ano walne zgromadzenie, bieg terminu do jej udzielenia rozpoczyna si�
w dniu nast�puj�cym po dniu, w którym zako�czy�o si� walne zgromadzenie. Od dnia rozpocz�cia
biegu terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia zobowi�zana spó�ka handlowa nie mo�e
wykonywa� praw z akcji Emitenta (art. 6 § 5 ksh). 

��Akcjonariuszowi spó�ki publicznej przys�uguje uprawnienie do imiennego �wiadectwa 
depozytowego wystawionego przez podmiot prowadz�cy rachunek papierów warto�ciowych 
zgodnie z przepisami Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi (art. 328 § 6 ksh). 

Akcjonariusze Spó�ki zobowi�zani s� do: 

��wniesienia pe�nego wk�adu na akcje (art. 329 § 1 ksh), 

��zwrotu jakichkolwiek �wiadcze� od Spó�ki, w przypadku otrzymania ich wbrew przepisom prawa 
albo postanowieniom statutu. Wyj�tek stanowi przypadek otrzymania przez akcjonariusza w dobrej 
wierze udzia�u w zysku (art. 350 § 1 ksh) 

6.2 Prawa i obowi�zki wynikaj�ce ze statutu Spó�ki 

Z akcjami zwyk�ymi na okaziciela Emitenta nie s� zwi�zane �adne dodatkowe prawa lub obowi�zki 
wynikaj�ce ze Statutu. 

6.3 Obowi�zki i ograniczenia wynikaj�ce z Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 
Warto�ciowymi 

Zgodnie z przepisami Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi, prawa z papierów 
warto�ciowych dopuszczonych do publicznego obrotu powstaj� z chwil� zapisania papierów po raz 
pierwszy na rachunku papierów warto�ciowych i przys�uguj� osobie b�d�cej posiadaczem tego 
rachunku. O ile prawa z papierów warto�ciowych dopuszczonych do publicznego obrotu nie s� lub nie 
mog� by� realizowane wy��cznie na podstawie zapisów na rachunku papierów warto�ciowych, 
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(w szczególno�ci prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), na ��danie posiadacza rachunku 
papierów warto�ciowych podmiot prowadz�cy ten rachunek wystawia mu, oddzielnie dla ka�dego 
rodzaju papierów warto�ciowych, imienne �wiadectwo depozytowe. W tre�ci wystawianego 
�wiadectwa mo�e zosta� wskazana, na ��danie posiadacza rachunku, cz��� papierów warto�ciowych 
zapisanych na rachunku. �wiadectwo potwierdza legitymacj� do realizacji wszelkich uprawnie�
wynikaj�cych z papierów warto�ciowych wskazanych w jego tre�ci. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi wtórny obrót 
papierami warto�ciowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu jest dokonywany na rynku 
regulowanym, z wyj�tkiem: 

�� Przenoszenia papierów warto�ciowych: 

�� mi�dzy osobami fizycznymi, 

�� mi�dzy podmiotem dominuj�cym a podmiotem zale�nym, 

�� wchodz�cych w sk�ad zbywanego przedsi�biorstwa w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 

�� w trybie okre�lonym przepisami prawa upad�o�ciowego i w post�powaniu egzekucyjnym,  

�� w drodze dziedziczenia, 

�� wnoszonych do spó�ki jako wk�ad niepieni��ny, 

�� w wykonaniu umowy, o której mowa w art. 96 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 
Warto�ciowymi, 

�� zgodnie z umow� o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawart� przez uprawnione 
podmioty na warunkach okre�lonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91 poz. 871). 

w takich przypadkach wtórny obrót papierami warto�ciowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu 
odbywa si� bez po�rednictwa domu maklerskiego lub banku prowadz�cego dzia�alno�� maklersk�.

�� Przenoszenia papierów warto�ciowych obci��onych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika 
uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania z takiego trybu zaspokojenia, za zgod� i 
na warunkach okre�lonych przez Komisj� Papierów Warto�ciowych i Gie�d.

�� Przypadków okre�lonych w art. 92 i art. 93 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi. 

Poza rynkiem regulowanym odbywa si� równie� przenoszenie papierów warto�ciowych 
dopuszczonych do publicznego obrotu: 

�� w trybie i na warunkach okre�lonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 3 
Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi, oraz 

�� w ramach systemu zabezpieczania p�ynno�ci rozliczania transakcji, na zasadach okre�lonych 
przez Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych w regulaminie, o którym mowa w art. 127 Prawa 
o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi. 

Zgodnie z art. 147 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi, ka�dy, kto w wyniku 
nabycia akcji spó�ki publicznej osi�gn�� albo przekroczy� 5% albo 10% ogólnej liczby g�osów 
na walnym zgromadzeniu albo posiada� przed zbyciem akcje spó�ki publicznej zapewniaj�ce co 
najmniej 5% albo co najmniej 10% ogólnej liczby g�osów na walnym zgromadzeniu, a w wyniku zbycia 
sta� si� posiadaczem akcji zapewniaj�cych odpowiednio nie wi�cej ni� 5% albo nie wi�cej ni� 10% 
liczby g�osów obowi�zany jest zawiadomi� o tym Komisj� oraz spó�k� w ci�gu 4 dni od dnia zmiany 
stanu posiadania liczby g�osów b�d� od dnia, w którym podmiot zobowi�zany dowiedzia� si� o takiej 
zmianie lub przy zachowaniu nale�ytej staranno�ci móg� si� o niej dowiedzie�. Obowi�zek okre�lony 
powy�ej dotyczy równie� przypadku nabycia lub zbycia akcji zmieniaj�cego posiadan� dotychczas 
przez Akcjonariusza liczb� ponad 10% g�osów, o co najmniej 2% ogólnej liczby g�osów na walnym 
zgromadzeniu – w przypadku spó�ki publicznej, której akcje dopuszczone s� do obrotu na urz�dowym 
rynku gie�dowym, albo 5% ogólnej liczby g�osów na walnym zgromadzeniu – w przypadku pozosta�ych 
spó�ek publicznych. Obowi�zek powstaje zarówno w przypadku zawarcia pojedynczej transakcji, jak 
i kilku transakcji ��cznie. Obowi�zek ten spoczywa równie� na podmiocie, który w wyniku nabycia akcji 
spó�ki publicznej osi�gn�� albo przekroczy�, b�d� te� w wyniku zbycia sta� si� posiadaczem akcji 
zapewniaj�cych nie wi�cej ni� odpowiednio: 25%, 50%, 75% ogólnej liczby g�osów na walnym 
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zgromadzeniu. Zawiadomienie zwi�zane z osi�gni�ciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby 
g�osów zawiera dodatkowo informacje dotycz�ce zamiarów dalszego zwi�kszania udzia�u w spó�ce 
publicznej w okresie 12 miesi�cy od dnia z�o�enia tego zawiadomienia oraz celu zwi�kszania tego 
udzia�u. W przypadku ka�dorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, w okresie 12 miesi�cy od dnia 
z�o�enia zawiadomienia oraz w okresie pó�niejszym, akcjonariusz jest obowi�zany niezw�ocznie 
poinformowa� o tym Komisj� oraz t� spó�k�.

Zgodnie z art. 149 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi nabycie akcji spó�ki 
publicznej lub wystawionych w zwi�zku z tymi akcjami kwitów depozytowych w liczbie powoduj�cej 
osi�gni�cie lub przekroczenie ��cznie odpowiednio 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby g�osów 
na walnym zgromadzeniu, wymaga zezwolenia Komisji wydawanego na wniosek podmiotu 
nabywaj�cego. 

Zezwolenie, o którym mowa powy�ej, nie jest wymagane w przypadku, gdy:
�� nabycie dotyczy akcji spó�ki publicznej znajduj�cych si� wy��cznie w obrocie na nieurz�dowym 

rynku pozagie�dowym, 

�� nabycie akcji nast�puje zgodnie z umow� o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawart�
przez uprawnione podmioty na warunkach okre�lonych w ustawie wskazanej w art. 89 ust. 1 pkt 1 
lit. j) Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi. 

Komisja w terminie 14 dni od dnia z�o�enia wniosku udziela zezwolenia i przekazuje agencji 
informacyjnej informacje o udzielonym zezwoleniu albo odmawia udzielenia zezwolenia, je�eli nabycie 
spowodowa�oby naruszenie przepisów prawa albo zagra�a�oby wa�nemu interesowi pa�stwa lub 
gospodarki narodowej. Komisja mo�e odmówi� udzielenia zezwolenia w przypadku, gdy w okresie 
ostatnich 24 miesi�cy przed dniem z�o�enia wniosku, o którym mowa wy�ej, wnioskodawca nie 
wykonywa�, lub wykonywa� w sposób nienale�yty obowi�zki okre�lone w art. 147 i art. 150 Prawa 
o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi. Zezwolenie mo�e by� udzielone z zastrze�eniem 
w jego tre�ci warunku, �e nie osi�gni�cie lub nie przekroczenie okre�lonego progu liczby g�osów 
na walnym zgromadzeniu w terminie wskazanym w zezwoleniu powoduje wyga�ni�cie decyzji 
udzielaj�cej zezwolenia. Zgodnie z art. 151 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi 
nabycie w obrocie wtórnym w okresie krótszym ni� 90 dni akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, 
zapewniaj�cych co najmniej 10% ogólnej liczby g�osów na walnym zgromadzeniu, dokonuje si�
wy��cznie w wyniku publicznego og�oszenia wezwania do zapisywania si� na sprzeda� lub zamian�
akcji. Zgodnie z art. 151 ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi, obowi�zek 
og�oszenia wezwania, o którym mowa powy�ej, nie powstaje w przypadku nabywania akcji spó�ki 
publicznej dopuszczonych do obrotu wy��cznie na nieurz�dowym rynku pozagie�dowym. Zgodnie 
z art. 152 ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi obowi�zek og�oszenia 
wezwania nie powstaje w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie 
publicznej. 

Zgodnie z art. 154 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi kto w wyniku nabycia akcji 
sta� si� Akcjonariuszem spó�ki publicznej posiadaj�cym ponad 50% ogólnej liczby g�osów na walnym 
zgromadzeniu, jest obowi�zany do og�oszenia wezwania do zapisywania si� na sprzeda� pozosta�ych 
akcji tej spó�ki albo zbycia, przed wykonaniem prawa g�osu z posiadanych akcji, takiej ilo�ci akcji, 
które spowoduje osi�gni�cie nie wi�cej ni� 50% ogólnej liczby g�osów na walnym zgromadzeniu. 
W przypadku nabycia akcji z naruszeniem obowi�zków okre�lonych powy�ej - zgodnie z art. 156 
Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi - wykonywanie prawa g�osu z nabytych w ten 
sposób akcji jest bezskuteczne. Niewykonanie obowi�zku, o którym mowa w art. 154, powoduje 
bezskuteczno�� wykonywania prawa g�osu z wszystkich posiadanych akcji. Ponadto naruszenie 
opisanych obowi�zków stosownie do art. 167, art. 168 i art. 171 Prawa o Publicznym Obrocie 
Papierami Warto�ciowymi podlega karze grzywny do 1.000.000 z�otych. Stosownie do tre�ci art. 158 
Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi obowi�zek wynikaj�cy z art. 154 nie 
wyst�puje w sytuacji, w której nabycie akcji, które spowodowa�o osi�gni�cie ponad 50% ogólnej liczby 
g�osów na walnym zgromadzeniu: 

�� nast�pi�o bezpo�rednio od Skarbu Pa�stwa, albo 

�� w wyniku wykonania zawartej w procesie prywatyzacji umowy ze Skarbem Pa�stwa, 
zobowi�zuj�cej do obj�cia akcji nowej emisji, albo 

�� w trybie i na warunkach okre�lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 1 pkt. 3 
Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi, 
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�� przez podmioty wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 
Warto�ciowymi, w celu realizacji zada� zwi�zanych z organizacj� rynku regulowanego. 

Zgodnie z art. 158 a) Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi, w rozumieniu 
przywo�anych przepisów: 

�� nabycie, zbycie lub posiadanie przez podmiot po�rednio lub bezpo�rednio zale�ny akcji spó�ki 
publicznej lub wystawionych w zwi�zku z tymi akcjami kwitów depozytowych uwa�a si�
za nabycie, zbycie lub posiadanie tych akcji lub kwitów depozytowych przez podmiot dominuj�cy; 

�� kwity depozytowe wystawione w zwi�zku z akcjami spó�ki publicznej uwa�a si� za papiery 
warto�ciowe uprawniaj�ce do wykonywania prawa g�osu z takiej liczby akcji tej spó�ki, jak�
posiadacz kwitu depozytowego mo�e uzyska� w wyniku zamiany kwitów depozytowych na te 
akcje. 

Dokonanie czynno�ci prawnej przez podmiot zale�ny lub zaj�cie innego zdarzenia prawnego 
w stosunku do tego podmiotu powoduje powstanie obowi�zków okre�lonych w przepisach Prawa 
o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi równie� po stronie podmiotu dominuj�cego 
wy��cznie w przypadku, gdy jednocze�nie wi��e si� to z tak� zmian� stanu posiadania liczby g�osów 
tego podmiotu dominuj�cego, która podlega tym obowi�zkom. 

Obowi�zki okre�lone powy�ej spoczywaj�:

�� równie� ��cznie na wszystkich podmiotach, które ��czy pisemne lub ustne porozumienie dotycz�ce: 

�� wspólnego nabywania akcji tej spó�ki publicznej lub wystawionych w zwi�zku z tymi akcjami 
kwitów depozytowych; 

�� zgodnego g�osowania na walnym zgromadzeniu tej spó�ki dotycz�cego istotnych spraw spó�ki; 

�� prowadzenia trwa�ej i wspólnej polityki w zakresie zarz�dzania t� spó�k� chocia�by tylko jeden 
z tych podmiotów podj�� lub zamierza� podj�� czynno�ci powoduj�ce powstanie tych 
obowi�zków; obowi�zki te wykonywane s� przez jedn� ze stron porozumienia, wskazan�
przez strony porozumienia; 

�� na funduszu inwestycyjnym, równie� w przypadku, gdy osi�gni�cie lub przekroczenie danego 
progu liczby g�osów okre�lonego w tych przepisach nast�puje w zwi�zku z nabywaniem, 
zbywaniem lub posiadaniem akcji lub kwitów depozytowych ��cznie przez: 

�� inne fundusze inwestycyjne zarz�dzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych; 

�� inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarz�dzane 
przez ten sam podmiot; 

�� równie� na podmiocie, w przypadku którego osi�gni�cie lub przekroczenie danego progu liczby 
g�osów okre�lonego w tych przepisach nast�puje w zwi�zku z nabywaniem, zbywaniem lub 
posiadaniem akcji lub kwitów depozytowych: 

�� przez osob� trzeci� w imieniu w�asnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, 
z wy��czeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynno�ci, o których mowa w art. 30 
ust. 2 pkt. 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi; 

�� w ramach czynno�ci, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt. 4 - w zakresie akcji wchodz�cych 
w sk�ad zarz�dzanych portfeli papierów warto�ciowych, z których podmiot ten, jako zarz�dzaj�cy, 
mo�e w imieniu zleceniodawców wykonywa� prawo g�osu na walnym zgromadzeniu; 

�� przez osob� trzeci�, z któr� ten podmiot zawar� umow�, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa g�osu, 

�� na podmiotach, które zawieraj� porozumienie, posiadaj�c akcje spó�ki publicznej w liczbie 
zapewniaj�cej ��cznie osi�gni�cie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby g�osów 
okre�lonego w przepisach tego rozdzia�u.

Obowi�zki okre�lone w przepisach rozdzia�u dotycz�cego znacznych pakietów akcji powstaj� równie�
w przypadku, gdy prawa g�osu s� zwi�zane z:
�� papierami warto�ciowymi stanowi�cymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy 

podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywa� prawo g�osu 
i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa g�osu uwa�a si�
za nale��ce do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, 
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�� akcjami, z których prawa przys�uguj� danemu podmiotowi osobi�cie i do�ywotnio, 

�� papierami warto�ciowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi mo�e on 
dysponowa� wed�ug w�asnego uznania 

Na podstawie art. 158 b) Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi na wniosek 
akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadaj�cych co najmniej 5% ogólnej liczby g�osów na walnym 
zgromadzeniu, walne zgromadzenie spó�ki publicznej mo�e powzi�� uchwa�� w sprawie zbadania 
przez bieg�ego okre�lonego zagadnienia zwi�zanego z utworzeniem spó�ki lub prowadzeniem jej 
spraw (rewident do spraw szczególnych). Rewidentem do spraw szczególnych mo�e by� bieg�y
rewident albo inny podmiot posiadaj�cy niezb�dne kwalifikacje dla zbadania sprawy okre�lonej 
w uchwale walnego zgromadzenia. Uchwa�a walnego zgromadzenia, o której mowa, powinna okre�la�
w szczególno�ci: 

�� przedmiot i zakres badania, 

�� dokumenty, które spó�ka powinna udost�pni� bieg�emu, 

�� stanowisko zarz�du wobec zg�oszonego wniosku. 

Je�eli walne zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych (art. 158 
c) Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi), wnioskodawcy mog� wyst�pi�
o wyznaczenie rewidenta do s�du rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzi�cia uchwa�y. Przepisy 
art. 312 Kodeksu spó�ek handlowych stosuje si� odpowiednio. S�d rejestrowy mo�e, na wniosek 
zarz�du spó�ki publicznej, uzale�ni� wydanie postanowienia o powo�aniu rewidenta do spraw 
szczególnych od z�o�enia przez wnioskodawców stosownego zabezpieczenia. W razie gdy badanie 
nie wyka�e narusze� prawa, s�d rejestrowy na wniosek zarz�du spó�ki publicznej mo�e postanowi�
o przepadku zabezpieczenia na rzecz spó�ki. Na postanowienie s�du w sprawie przepadku 
zabezpieczenia s�u�y za�alenie. Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa powy�ej, s�d
rejestrowy wezwie zarz�d i rad� nadzorcz� spó�ki do zaj�cia stanowiska w sprawie w terminie 7 dni. 
Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie nie wstrzymuje wydania postanowienia. Na postanowienie 
s�du o odmowie wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych s�u�y za�alenie.  

Zarz�d i rada nadzorcza spó�ki (zgodnie z art. 158 d) Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 
Warto�ciowymi s� obowi�zane udost�pni� rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty okre�lone 
w uchwale walnego zgromadzenia, o której mowa w art. 158 b), albo w postanowieniu s�du, o którym 
mowa w art. 158 c), a tak�e udzieli� wyja�nie� niezb�dnych dla przeprowadzenia badania. Rewident 
do spraw szczególnych jest obowi�zany przedstawi� zarz�dowi i radzie nadzorczej spó�ki pisemne 
sprawozdanie z wyników badania. Zarz�d jest obowi�zany udost�pni� sprawozdanie w trybie 
okre�lonym w art. 81 ust. 1. Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi. Rada 
nadzorcza sk�ada sprawozdanie ze sposobu uwzgl�dnienia wyników badania na najbli�szym walnym 
zgromadzeniu. 

Na mocy art. 161f ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi, osoby wchodz�ce
w sk�ad organów zarz�dzaj�cych lub nadzorczych emitenta, prokurenci, oraz inne osoby pe�ni�ce
w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze i posiadaj�ce sta�y dost�p do informacji 
poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotycz�cych rozwoju i perspektyw 
gospodarczych emitenta, s� obowi�zane do przekazywania Komisji Papierów Warto�ciowych i Gie�d
informacji o transakcjach nabycia lub zbycia: 

�� akcji emitenta lub instrumentów pochodnych, 

�� innych instrumentów finansowych zwi�zanych z instrumentami, o których mowa powy�ej, 

�� zawartych przez te osoby lub osoby bliskie, jak równie� zawartych przez podmioty bezpo�rednio 
lub po�rednio kontrolowane przez te osoby, podmioty, w których osoby te wchodz� w sk�ad
organów zarz�dzaj�cych lub nadzorczych, lub, w których sprawuj� funkcje kierownicze i posiadaj�
sta�y dost�p do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji 
dotycz�cych rozwoju i perspektyw gospodarczych emitenta lub podmioty, z dzia�alno�ci których 
czerpi� zyski albo których interesy s� równowa�ne z interesami tych osób. Przez osoby bliskie 
rozumie si� ma��onka, osoby pozostaj�ce faktycznie we wspólnym po�yciu, krewnych 
i powinowatych do drugiego stopnia b�d� osoby zwi�zane z tytu�u przysposobienia, opieki lub 
kurateli. Komisja Papierów Warto�ciowych i Gie�d po otrzymaniu wskazanych powy�ej informacji 
przekazuje je do wiadomo�ci publicznej. 
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6.4 Obowi�zki wynikaj�ce z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nak�ada na przedsi�biorc� obowi�zek zg�oszenia 
zamiaru koncentracji Prezesowi Urz�du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, je�eli ��czny obrót 
przedsi�biorców uczestnicz�cych w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzaj�cym rok zg�oszenia, 
przekracza równowarto�� 50.000.000 EURO. Zgodnie z art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów, przy badaniu wysoko�ci obrotu bierze si� pod uwag� obrót zarówno przedsi�biorców 
bezpo�rednio uczestnicz�cych w koncentracji, jak i pozosta�ych przedsi�biorców nale��cych do grup 
kapita�owych, do których nale�� przedsi�biorcy bezpo�rednio uczestnicz�cy w koncentracji. 

Obowi�zek zg�oszenia dotyczy m.in. zamiaru: 
�� po��czenia dwóch lub wi�cej samodzielnych przedsi�biorców, 
�� przej�cia – poprzez nabycie lub obj�cie akcji, innych papierów warto�ciowych, udzia�ów, ca�o�ci

lub cz��ci maj�tku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpo�redniej lub po�redniej kontroli nad ca�ym 
albo cz��ci� jednego lub wi�cej przedsi�biorców przez jednego lub wi�cej przedsi�biorców, 

�� obj�cia lub nabycia akcji innego przedsi�biorcy, powoduj�cego uzyskanie co najmniej 25% g�osów 
na walnym zgromadzeniu, 

�� rozpocz�cia wykonywania praw z akcji obj�tych lub nabytych bez uprzedniego zg�oszenia zgodnie 
z art. 13 pkt 3 i 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 

Zgodnie z tre�ci� art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dokonanie koncentracji przez 
przedsi�biorc� zale�nego uwa�a si� za jej dokonanie przez przedsi�biorc� dominuj�cego. 

Nie podlega zg�oszeniu zamiar koncentracji: 
�� je�eli obrót przedsi�biorcy: 

�� nad którym ma nast�pi� przej�cie kontroli, zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt. 2 Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, 

�� którego akcje lub udzia�y b�d� obj�te lub nabyte, zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt. 1 Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, 

�� z którego akcji lub udzia�ów ma nast�pi� wykonywanie praw, zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 3 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

nie przekroczy� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w �adnym z dwóch lat obrotowych 
poprzedzaj�cych zg�oszenie równowarto�ci 10.000.000 EURO, 

Zwolnienia tego nie stosuje si� w przypadku koncentracji w wyniku, których powstanie lub umocni si�
pozycja dominuj�ca na rynku, na którym nast�puje koncentracja (art. 13a Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów). 

�� polegaj�cej na czasowym nabyciu lub obj�ciu przez instytucj� finansow� akcji w celu ich 
odsprzeda�y, je�eli przedmiotem dzia�alno�ci gospodarczej tej instytucji jest prowadzone 
na w�asny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych przedsi�biorców, pod warunkiem 
�e odsprzeda� ta nast�pi przed up�ywem roku od dnia nabycia oraz �e:

�� instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyj�tkiem prawa do dywidendy, lub 
�� wykonuje te prawa wy��cznie w celu przygotowania odsprzeda�y ca�o�ci lub cz��ci 

przedsi�biorstwa, jego maj�tku lub tych akcji. 

Prezes Urz�du Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej mo�e
przed�u�y�, w drodze decyzji, termin, je�eli udowodni ona, �e odsprzeda� akcji nie by�a w praktyce 
mo�liwa lub uzasadniona ekonomicznie przed up�ywem roku od dnia ich nabycia. 

�� polegaj�cej na czasowym nabyciu przez przedsi�biorc� akcji w celu zabezpieczenia 
wierzytelno�ci, pod warunkiem �e nie b�dzie on wykonywa� praw z tych akcji, z wy��czeniem 
prawa do ich sprzeda�y, 

�� nast�puj�cej w toku post�powania upad�o�ciowego, z wy��czeniem przypadków, gdy 
zamierzaj�cy przej�� kontrol� jest konkurentem albo nale�y do grupy kapita�owej, do której nale��
konkurenci przedsi�biorcy przejmowanego, 

�� przedsi�biorców nale��cych do tej samej grupy kapita�owej. 

Post�powanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno by� zako�czone nie pó�niej ni�
w terminie 2 miesi�cy od dnia jego wszcz�cia. 

Prezes Urz�du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgod� na dokonanie 
koncentracji wygasaj�, je�eli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie zosta�a dokonana. 
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7 Zasady opodatkowania dochodów zwi�zanych z posiadaniem  
i wprowadzanymi do publicznego obrotu akcjami 

Informacje, które zosta�y zamieszczone w niniejszym punkcie, przedstawiaj� ogólne zasady 
opodatkowania dochodów z akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, obowi�zuj�ce w dniu 
sporz�dzenia Prospektu. Inwestorom zaleca si� korzystanie z fachowej porady doradcy podatkowego 
w zakresie zasad opodatkowania dochodów zwi�zanych z posiadaniem i obrotem wprowadzanymi 
do publicznego obrotu akcjami, lub skonsultowanie si� z w�a�ciwym urz�dem skarbowym. 

7.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Zasady opodatkowania osób fizycznych okre�la Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób 
Fizycznych. 

7.1.1 Opodatkowanie dywidend 

Zgodnie z art. 30a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, z dywidend i innych 
przychodów z tytu�u udzia�u w zyskach osób prawnych uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej pobiera si� 19 % zrycza�towany podatek dochodowy. Zrycza�towany podatek od dywidend 
pobiera si� bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania. Przychodów tych nie ��czy si�
z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych (wed�ug skali podatkowej). 

Przepis powy�szy stosuje si� z uwzgl�dnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 
których stron� jest Rzeczpospolita Polska. Jednak�e zastosowanie stawki podatku wynikaj�cej 
z w�a�ciwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z tak�
umow� jest mo�liwe pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji. 

Do poboru podatku od przychodów z dywidend i innych przychodów z tytu�u udzia�u w zyskach osób 
prawnych obowi�zane s� podmioty dokonuj�ce wyp�aty. Kwota podatku potr�cana jest 
z przypadaj�cej do wyp�aty sumy i wp�acana na rachunek w�a�ciwego dla p�atnika urz�du 
skarbowego. 

7.1.2 Opodatkowanie dochodów ze sprzeda�y akcji lub PDA 

Zgodnie z art. 30b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od dochodów uzyskanych 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odp�atnego zbycia papierów warto�ciowych podatek 
dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym mowa powy�ej jest ró�nica 
mi�dzy sum� przychodów uzyskanych z tytu�u odp�atnego zbycia papierów warto�ciowych 
a kosztami uzyskania przychodów, okre�lonymi zgodnie z przepisami Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych. 
Zasad� powy�sz� stosuje si� z uwzgl�dnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 
których stron� jest Rzeczpospolita Polska. Jednak�e zastosowanie stawki podatku wynikaj�cej 
z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezap�acenie podatku zgodnie z tymi 
umowami jest mo�liwe pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji. 
Przepisu powy�szego nie stosuje si�, je�eli odp�atne zbycie papierów warto�ciowych nast�puje 
w wykonywaniu dzia�alno�ci gospodarczej. 
Po zako�czeniu roku podatkowego podatnik jest obowi�zany w rocznym zeznaniu podatkowym, 
sk�adanym do 30 kwietnia roku nast�puj�cego po roku podatkowym, wykaza� dochody uzyskane 
w z odp�atnego zbycia papierów warto�ciowych i obliczy� nale�ny podatek dochodowy. 

7.2 Podatek dochodowy od osób prawnych 

Zasady opodatkowania osób prawnych reguluje Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. 

7.2.1 Opodatkowanie dywidend 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatek dochodowy 
od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytu�u udzia�u w zyskach osób prawnych 
maj�cych siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustala si� w wysoko�ci 19 % uzyskanego 
przychodu. 

Zgodnie z ust. 3 powo�anego wy�ej artyku�u, zwalnia si� od podatku dochodowego spó�ki wchodz�ce
w sk�ad podatkowej grupy kapita�owej, uzyskuj�ce dochody od spó�ek tworz�cych t� grup�.
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Zgodnie z art. 23 tej ustawy, kwot� podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend i innych 
przychodów z tytu�u udzia�u w zyskach osób prawnych maj�cych siedzib� na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej odlicza si� od kwoty podatku obliczonego zgodnie z art. 19 Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. W razie braku mo�liwo�ci odliczenia, kwot� podatku 
odlicza si� w nast�pnych latach podatkowych. 

P�atnikiem podatku jest spó�ka wyp�acaj�ca dywidend�.

7.2.2 Opodatkowanie dochodów ze sprzeda�y akcji lub PDA 

Obowi�zek uiszczenia podatku dochodowego z tytu�u sprzeda�y papierów warto�ciowych powstaje 
w przypadku uzyskania dochodu, który stanowi ró�nic� pomi�dzy przychodem ze sprzeda�y papierów 
warto�ciowych a kosztem jego uzyskania. Dochody ze sprzeda�y papierów warto�ciowych osi�gane 
przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych opodatkowane s� na zasadach ogólnych 
��cznie z przychodami z innych �róde�.

Dochody uzyskiwane ze sprzeda�y akcji przez osoby prawne podlegaj� opodatkowaniu na zasadach 
ogólnych okre�lonych w art. 19 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych: podatek od dnia 
1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wynosi 19% podstawy opodatkowania. 

Zgodnie z regulacj� art. 25 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych; osoby prawne 
sprzedaj�ce akcje zobowi�zane s� do wykazywania kwot uzyskanych w efekcie tych transakcji 
w sk�adanej co miesi�c deklaracji podatkowej informuj�cej o wysoko�ci osi�gni�tego dochodu (lub 
straty) osi�gni�tej od pocz�tku roku podatkowego i wp�aca� w tym terminie miesi�czne zaliczki 
na podatek dochodowy. 

7.3 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 

Zgodnie z Ustaw� o Podatku od Czynno�ci Cywilnoprawnych sprzeda� papierów warto�ciowych 
za po�rednictwem domów maklerskich lub banków prowadz�cych dzia�alno�� maklersk� zwolniona 
jest od podatku od czynno�ci cywilnoprawnych. W przypadku sprzeda�y papierów warto�ciowych 
zawieranych poza rynkiem regulowanym bez po�rednictwa domu maklerskiego lub banku 
prowadz�cego dzia�alno�� maklersk�, wysoko�� podatku wynosi 1% warto�ci rynkowej papierów 
warto�ciowych. 

8 Umowa o subemisj� us�ugow� lub inwestycyjn�
Na dzie� sporz�dzenia Prospektu Emitent nie zawar� umowy o subemisj� us�ugow� lub inwestycyjn�
Akcji Serii B. Emitent zamierza zawrze� umow� o subemisj� inwestycyjn� przed rozpocz�ciem 
subskrypcji Akcji Serii B. Informacja o zawarciu umowy o subemisj� inwestycyjn� zostanie podana 
do publicznej wiadomo�ci w formie Komunikatu w terminie 24 godzin od daty jej zawarcia. 

9 Zasady dystrybucji Akcji Serii B 

9.1 Podmiot oferuj�cy  

Podmiotem oferuj�cym Akcji Serii B jest: 

Dom Maklerski BZ WBK SA 
Pl. Wolno�ci 15 
60-967 Pozna�,
tel.: (0-61) 856-48-80, (0-61) 856-48-88, 
fax: (0-61) 856-47-70 

9.2 Liczba oferowanych Akcji Serii B  

W ramach publicznej subskrypcji Emitent oferuje 350 000 Akcji Serii B, o warto�ci nominalnej 1,00 z�
ka�da. 

Akcje oferuje si� w nast�puj�cych transzach: 

Transza Indywidualna – w której oferuje si� 87 500 Akcji Serii B 

Transza Instytucjonalna – w której oferuje si� 262 500 Akcji Serii B 
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Przed rozpocz�ciem publicznej subskrypcji Emitent ma prawo do dowolnego dokonania przesuni��
Akcji Serii B pomi�dzy poszczególnymi transzami. W takim przypadku stosowna informacja zostanie 
podana do publicznej wiadomo�ci w formie Komunikatu przed rozpocz�ciem Oferty.” 

Ponadto Emitent mo�e dokona� przesuni�� akcji pomi�dzy transzami w trakcie trwania subskrypcji, 
zgodnie z zasadami okre�lonymi w pkt. 9.8.1 tj. 

�� po zako�czeniu przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej – nieobj�te w tej transzy 
Akcje Serii B mog� zosta� zaoferowane w Transzy Instytucjonalnej, lub 

�� po zako�czeniu procesu budowy Ksi�gi Popytu – Akcje Serii B, które nie zosta�y wst�pnie 
alokowane w Transzy Instytucjonalnej mog� zosta� przesuni�te do Transzy Indywidualnej, 
je�li w Transzy Indywidualnej wyst�pi nadsubskrypcja, lub 

�� w momencie dokonywania przydzia�u – Akcje Serii B, które zosta�y wst�pnie alokowane 
w Transzy Instytucjonalnej, a które nie zosta�y prawid�owo op�acone mog� zosta� w dniu 
przydzia�u przesuni�te do Transzy Indywidualnej, je�li w tej transzy wyst�pi nadsubskrypcja. 

Informacja o ewentualnym przesuni�ciu Akcji Serii B pomi�dzy transzami oraz informacja 
o ostatecznej liczbie przydzielonych Akcji Serii B, w tym w poszczególnych transzach, zostanie 
przekazana do publicznej wiadomo�ci w formie Komunikatu w terminie 14 dni od zamkni�cia 
publicznej subskrypcji. 

Emitent mo�e podj�� decyzj� o odst�pieniu od Oferty lub odwo�aniu Oferty na zasadach okre�lonych 
w punkcie 9.11. 

9.3 Cena emisyjna 

9.3.1 Przedzia� cenowy 

Przed rozpocz�ciem publicznej subskrypcji Emitent w porozumieniu z Oferuj�cym ustali przedzia�
cenowy Akcji Serii B. Przedzia� cenowy zostanie podany do publicznej wiadomo�ci w formie 
Komunikatu przed rozpocz�ciem publicznej subskrypcji. 

W ramach przedzia�u cenowego: 

�� w�ród Inwestorów uprawnionych do sk�adania zapisów w Transzy Instytucjonalnej zostanie 
przeprowadzony proces budowania Ksi�gi Popytu, w którym b�d� oni sk�adali wi���ce
deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii B, wskazuj�c liczb� akcji, jak� s�
zainteresowani naby� oraz cen� z przedzia�u cenowego. Szczegó�owe zasady uczestnictwa 
w budowie Ksi�gi Popytu zosta�y opisane w pkt. 9.6.3. 

�� w Transzy Indywidualnej Inwestorzy sk�ada� b�d� zapisy na Akcje Serii B po maksymalnej 
cenie z przedzia�u cenowego. 

Dopuszcza si� mo�liwo�� zmiany przedzia�u cenowego dla Akcji Serii B. Zmiana taka mo�e nast�pi�
przed rozpocz�ciem publicznej subskrypcji, z zastrze�eniem, �e zmiana ta mo�e nast�pi� tylko 
z zachowaniem warunku, o którym mowa w art. 80 ust. 4 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 
Warto�ciowymi.  

9.3.2 Ustalenie ceny emisyjnej 

Cena emisyjna Akcji Serii B zostanie ustalona przez Emitenta w porozumieniu z Oferuj�cym w oparciu 
o wyniki procesu budowania Ksi�gi Popytu. 

Cena emisyjna b�dzie równa i jednolita dla obydwu transz. 

Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomo�ci w formie Komunikatu, najpó�niej do godz. 
8.00 w dniu rozpocz�cia przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej. 

Je�li na podstawie wyników przeprowadzonego procesu budowy Ksi�gi Popytu Emitent podejmie 
decyzj� o odwo�aniu publicznej subskrypcji – cena emisyjna nie zostanie ustalona. Zasady 
ewentualnego odwo�ania publicznej subskrypcji zosta�y opisane w pkt. 9.11. 
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9.4 Osoby uprawnione do nabywania Akcji Serii B 

9.4.1 Transza Indywidualna 

Inwestorami uprawnionymi do nabywania Akcji Serii B w Transzy Indywidualnej, na zasadach 
okre�lonych w Prospekcie s� rezydenci i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego: osoby 
fizyczne, osoby prawne oraz podmioty nie posiadaj�ce osobowo�ci prawnej, posiadaj�ce zdolno��
do zaci�gania zobowi�za� i nabywania praw we w�asnym imieniu. 

9.4.2 Transza Instytucjonalna 

Inwestorami uprawnionymi do nabywania Akcji Serii B w Transzy Instytucjonalnej, na zasadach 
okre�lonych w Prospekcie s� rezydenci i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego: osoby 
fizyczne, osoby prawne oraz podmioty nie posiadaj�ce osobowo�ci prawnej, posiadaj�ce zdolno��
do zaci�gania zobowi�za� i nabywania praw we w�asnym imieniu. 

Spo�ród wy�ej wymienionych, uprawnione do z�o�enia zapisu na Akcje Serii B b�d� podmioty, które 
zostan� zaproszone przez Emitenta, za po�rednictwem Oferuj�cego lub domu maklerskiego - cz�onka 
Konsorcjum Dystrybucyjnego, do uczestnictwa w procesie budowania Ksi�gi Popytu oraz do których 
nast�pnie zostanie wystosowane wezwanie do z�o�enia zapisu, zgodnie z punktem 9.6.3. 

9.5 Terminy przeprowadzenia publicznej subskrypcji 

do 12.09.2005 podanie do publicznej wiadomo�ci przedzia�u cenowego 

12.09.2005 otwarcie publicznej subskrypcji  

12 – 16.09.2005 przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej 

12 – 16.09.2005 proces budowania Ksi�gi Popytu  

19.09.2005 do godz. 8.00 podanie do publicznej wiadomo�ci wysoko�ci Ceny 
Emisyjnej 

19.09.2005 do godz. 10.00 skierowanie do Inwestorów wezwa� do z�o�enia zapisów 
w Transzy Instytucjonalnej 

19-20.09.2005 przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej 

22.09.2005 ewentualne zapisy subemitentów  

23.09.2005 zamkni�cie publicznej subskrypcji 

do 30.09.2005 przydzia� Akcji Serii B 

Emitent mo�e postanowi� o zmianie powy�szych terminów. Informacja o ewentualnej zmianie 
terminów zostanie podana do publicznej wiadomo�ci w formie Komunikatu najpó�niej w dniu, którego 
zmiana dotyczy, z zastrze�eniem, �e w przypadku skrócenia okresu przyjmowania zapisów, stosowna 
informacja zostanie podana do publicznej wiadomo�ci nie pó�niej ni� w dniu poprzedzaj�cym ostatni, 
zmieniony dzie� zako�czenia przyjmowania zapisów.  

Zgodnie z art. 80 ust. 4 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi, w przypadku zmiany 
podanego do publicznej wiadomo�ci przedzia�u cenowego w okresie 2 dni przed planowanym 
rozpocz�ciem publicznej subskrypcji, termin rozpocz�cia publicznej subskrypcji zostanie przesuni�ty 
o co najmniej 2 dni. 

9.6 Miejsce i zasady sk�adania zapisów na Akcje Serii B 

9.6.1 Miejsce przyjmowania zapisów 

Zapisy na Akcje Serii B oraz deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii B przyjmowane b�d�
w Centrali Domu Maklerskiego BZ WBK przy ul. Marsza�kowskiej 142 w Warszawie oraz przy Pl. 
Wolno�ci 15 w Poznaniu, a tak�e w Punktach Obs�ugi Klientów DM BZ WBK wymienionych 
w Za��czniku nr 6 do Prospektu. 
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W przypadku utworzenia Konsorcjum Dystrybucyjnego, zapisy oraz deklaracje zainteresowania 
nabyciem Akcji Serii B przyjmowane mog� by� równie� w Punktach Obs�ugi Klientów domów 
maklerskich – cz�onków Konsorcjum Dystrybucyjnego. 

Je�li Konsorcjum Dystrybucyjne zostanie utworzone ju� po opublikowaniu Prospektu, pe�na lista 
Punktów Obs�ugi Klientów przyjmuj�cych zapisy i deklaracje zostanie opublikowana w formie 
Komunikatu niezw�ocznie po jego utworzeniu, nie pó�niej jednak ni� 24 godziny po zaj�ciu zdarzenia 
i najpó�niej na jeden dzie� przed rozpocz�ciem publicznej subskrypcji. 

Mo�liwe jest sk�adanie zapisów na Akcje Serii B oraz deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Serii 
B za po�rednictwem internetu i telefonu, ale tylko wówczas, je�eli tak� mo�liwo�� dopuszcza dom 
maklerski – cz�onek Konsorcjum Dystrybucyjnego.  

9.6.2 Dzia�anie przez pe�nomocnika 

Inwestorzy nabywaj�cy akcje oraz uczestnicz�cy w procesie budowania Ksi�gi Popytu uprawnieni s�
do dzia�ania za po�rednictwem w�a�ciwie umocowanego pe�nomocnika, b�d�cego osob� fizyczn� lub 
osob� prawn�. Osoba wyst�puj�ca w charakterze pe�nomocnika zobowi�zana jest przedstawi�
pisemne pe�nomocnictwo oraz dokumenty potwierdzaj�ce jej to�samo��. Pe�nomocnictwo do z�o�enia 
zapisu upowa�nia do z�o�enia dyspozycji deponowania akcji. 

W przypadku pe�nomocnictw wystawionych dla osób prowadz�cych dzia�alno�� polegaj�c�
na zarz�dzaniu cudzym pakietem papierów warto�ciowych na zlecenie, wystarczaj�cym jest 
pe�nomocnictwo udzielone na podstawie umowy o zarz�dzanie cudzym pakietem papierów 
warto�ciowych. 

Pe�nomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, powinno by� uwierzytelnione 
przez w�a�ciwy terytorialnie polski urz�d konsularny, chyba �e inaczej stanowi� przepisy prawa lub 
umowy mi�dzynarodowej, której stron� jest Rzeczpospolita Polska. 

Tekst pe�nomocnictwa udzielonego w j�zyku innym ni� j�zyk polski musi zosta� przet�umaczony przez 
t�umacza przysi�g�ego na j�zyk polski. 

Pe�nomocnictwo powinno zawiera� nast�puj�ce dane dotycz�ce pe�nomocnika i Inwestora: 

�� gdy jest on osob� fizyczn�: imi� i nazwisko, adres, seri� i numer dokumentu to�samo�ci oraz 
numer PESEL – w przypadku rezydentów,  

�� gdy jest on osob� prawn� lub jednostk� organizacyjn� nie posiadaj�c� osobowo�ci prawnej: 
nazw�, siedzib�, adres i numer statystyczny REGON (w przypadku nierezydentów – numer 
w�a�ciwego rejestru lub powo�anie si� na dokument potwierdzaj�cy istnienie Inwestora 
w danym kraju, dokument ten winien zosta� przed�o�ony w momencie sk�adania zapisu). 

Inwestor sk�adaj�cy deklaracj� zainteresowania nabyciem Akcji Serii B mo�e udzieli� pe�nomocnictwa 
domowi maklerskiemu - cz�onkowi Konsorcjum Dystrybucyjnego, do z�o�enia w jego imieniu zapisu 
na Akcje Serii B. 

Dokument pe�nomocnictwa lub jego kopia potwierdzona za zgodno�� z orygina�em pozostaje w POK 
lub centrali cz�onka Konsorcjum Dystrybucyjnego. 

Zwraca si� uwag� osób uprawnionych do z�o�enia zapisu, i� na podstawie Ustawy o Op�acie 
Skarbowej od dokumentu pe�nomocnictwa winna by� uiszczona op�ata skarbowa. 

9.6.3 Budowanie Ksi�gi Popytu na Akcje Serii B 

Przeprowadzenie procesu budowy Ksi�gi Popytu jest niezb�dne dla przeprowadzenia publicznej 
subskrypcji – w oparciu o jego wyniki ustalona b�dzie Cena Emisyjna. Wyniki tego procesu mog�
tak�e stanowi� podstaw� podj�cia decyzji o odst�pieniu od oferty Akcji Serii B. Szczegó�owe 
informacje dotycz�ce ewentualnego odwo�ania publicznej subskrypcji oraz odst�pienia od oferty 
publicznej subskrypcji zawarte s� w pkt. 9.11. 

Nie przewiduje si� mo�liwo�ci uniewa�nienia, odwo�ania lub odst�pienia od procesu budowy Ksi�gi 
Popytu, chyba �e Emitent postanowi o odst�pieniu od Oferty. 

W procesie budowy Ksi�gi Popytu uczestniczy� mog� wy��cznie Inwestorzy, którzy otrzymali 
od Emitenta, za po�rednictwem Oferuj�cego lub domu maklerskiego - cz�onka Konsorcjum 
Dystrybucyjnego, zaproszenie do z�o�enia deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Serii B. 
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Do budowania Ksi�gi Popytu mog� zosta� zaproszeni (form� zaproszenia okre�li dom maklerski) 
Inwestorzy, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, b�d�cy osobami 
prawnymi albo osobami fizycznymi albo podmiotami nie posiadaj�cymi osobowo�ci prawnej, 
posiadaj�cymi zdolno�� do zaci�gania zobowi�za� i nabywania praw we w�asnym imieniu. 
W zaproszeniu Inwestorzy zostan� poinformowani o mo�liwo�ci z�o�enia deklaracji zainteresowania 
nabyciem Akcji Serii B, na zasadach okre�lonych w Prospekcie. 

Podczas budowania Ksi�gi Popytu Inwestorzy b�d� sk�ada� deklaracje, w których okre�l� liczb� Akcji Serii 
B, któr� chcieliby naby� oraz cen�, jak� gotowi s� za nie zap�aci�. Proponowana cena musi zawiera� si�
w przedziale cenowym. Deklaracje zawieraj�ce cen� spoza przedzia�u cenowego b�d� niewa�ne. 

Nie ma ogranicze� co do liczby z�o�onych deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Serii B ani te�
liczby Akcji Serii B obj�tych jedn� deklaracj�, przy czym w przypadku z�o�enia deklaracji przez 
jednego inwestora opiewaj�cego ��cznie na wi�ksz� liczb� akcji, ni� oferowana w Transzy 
Instytucjonalnej, b�d� one traktowane jak deklaracje z�o�one na liczb� akcji oferowanych w Transzy 
Instytucjonalnej. 

Zarz�dzaj�cy cudzym pakietem papierów warto�ciowych na zlecenie mog� z�o�y�, przy danym 
poziomie cenowym, ��czn� deklaracj� zainteresowania nabyciem Akcji Serii B obejmuj�c� zarz�dzane 
przez nich rachunki. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych sk�adaj�ce deklaracje na rzecz funduszy 
inwestycyjnych mog� z�o�y�, przy danym poziomie cenowym, ��czn� deklaracj� dla zarz�dzanych 
przez te towarzystwa funduszy. 

Deklaracje winny by� sk�adane na formularzu wed�ug wzoru przygotowanego przez Oferuj�cego. 
Inwestorzy b�d�cy nierezydentami mog� sk�ada� deklaracje w j�zyku angielskim. 

Formularze deklaracji b�d� dost�pne w miejscach przyjmowania deklaracji. 

W okresie trwania procesu budowania Ksi�gi Popytu Inwestor ma prawo odwo�ania lub zmiany 
z�o�onej deklaracji. Odwo�anie powinno by� dokonane w formie pisemnego o�wiadczenia Inwestora 
z�o�onego w miejscu z�o�enia deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Serii B albo przez telefon lub 
internet, je�li dom maklerski dopuszcza taka form�. Odwo�anie deklaracji i nie z�o�enie nowej, 
skutkowa� b�dzie nie wystosowaniem do inwestora, który deklaracj� odwo�a�, wezwania do z�o�enia 
zapisu. Zmiana deklaracji nast�puje poprzez odwo�anie wcze�niejszej deklaracji i z�o�enie nowej 
deklaracji. 

Osoby wyst�puj�ce w imieniu Inwestora b�d�cego osob� prawn� lub jednostk� organizacyjn� nie 
posiadaj�c� osobowo�ci prawnej, najpó�niej wraz ze sk�adan� deklaracj� powinny z�o�y� wa�ne 
dokumenty za�wiadczaj�ce o uprawnieniach do reprezentowania Inwestora oraz dokumenty, które 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami wymagane s� do skutecznego nabycia akcji.  

Deklaracje, od momentu przekazania Inwestorom wezwania do z�o�enia i op�acenia zapisu, maj� dla 
Inwestorów charakter wi���cy. Sk�adaj�c deklaracj� Inwestor powinien jednak wzi�� pod uwag� fakt, 
�e je�li cena wskazana przez niego w deklaracji b�dzie równa lub wy�sza od ostatecznie ustalonej 
ceny emisyjnej, mo�e on takie wezwanie otrzyma�.

Wykonaniem zobowi�zania wynikaj�cego ze z�o�enia deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Serii 
B jest z�o�enie zapisu na Akcje Serii B i op�acenie – w wyznaczonym terminie – akcji w liczbie 
okre�lonej w wezwaniu. 

Ksi�ga Popytu nie zostanie podana do publicznej wiadomo�ci. 

Na podstawie z�o�onych deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Serii B Emitent w porozumieniu 
z Oferuj�cym ustali cen� emisyjn� oraz w sposób uznaniowy dokona wst�pnej alokacji Akcji Serii B 
i sporz�dzi list� Inwestorów uprawnionych do nabycia Akcji Serii B w Transzy Instytucjonalnej, wraz 
z okre�leniem liczby akcji wst�pnie alokowanych danemu Inwestorowi. 

Lista ta b�dzie zawiera� wy��cznie Inwestorów, którzy w deklaracjach wskazali cen� równ� lub 
wy�sz� od ostatecznie ustalonej ceny emisyjnej, z zastrze�eniem, �e z�o�enie deklaracji z cen� równ�
lub wy�sz� od ostatecznie ustalonej ceny emisyjnej nie gwarantuje umieszczenia Inwestora na li�cie 
wst�pnej alokacji.  

Liczba Akcji Serii B, wst�pnie alokowanych poszczególnym Inwestorom nie b�dzie wy�sza ni�
wskazana przez nich w deklaracjach. Do Inwestorów, którym Emitent wst�pnie alokowa� Akcje Serii B, 
dom maklerski przyjmuj�cy deklaracj� wystosuje faksem, na numer w niej wskazany albo w inny 
sposób, wskazany w deklaracji, wezwanie do op�acenia i z�o�enia zapisu. W wezwaniu do z�o�enia 
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i op�acenia zapisu wskazana b�dzie liczba Akcji Serii B wst�pnie alokowanych danemu Inwestorowi. 
Wezwanie zostanie wys�ane najpó�niej do godziny 10.00 nast�pnego Dnia Roboczego po dniu 
zako�czenia procesu budowy Ksi�gi Popytu. 

��czna liczba Akcji Serii B wst�pnie alokowanych Inwestorom w Transzy Instytucjonalnej nie 
przekroczy ��cznej liczby akcji mo�liwych do przydzielenia w tej transzy. 

Ewentualne roszczenia Emitenta albo Subemitenta z tytu�u niewykonania lub nienale�ytego 
wykonania zobowi�zania inwestora do z�o�enia i op�acenia zapisu na Akcje Serii B b�d� dochodzone 
na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Podstaw� odpowiedzialno�ci 
inwestora s� zasady odpowiedzialno�ci kontraktowej. Zobowi�zanie umowne inwestora wobec 
Emitenta albo Subemitenta (w przypadku zawarcia umowy o subemisj� inwestycyjn�) powstaje 
w wyniku zawarcia w deklaracji, sk�adanej w procesie budowania Ksi�gi Popytu, zobowi�zania 
inwestora do z�o�enia zapisu zgodnie z tre�ci� otrzymanego przez inwestora wezwania do z�o�enia 
zapisu, o którym mowa w niniejszym punkcie. Odpowiedzialno�� wobec Emitenta albo Subemitenta 
obejmuje poniesion� przez niego szkod� w pe�nym zakresie (tzn. obejmuje tak�e utracone korzy�ci) 
a termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wynosi dziesi�� lat od daty powstania 
szkody. 

Je�li po przeprowadzeniu procesu budowy Ksi�gi Popytu Emitent podejmie decyzj� o odst�pieniu 
od publicznej subskrypcji - cena emisyjna nie zostanie ustalona oraz nie zostanie dokonana wst�pna 
alokacja Akcji Serii B. Deklaracje przestaj� mie� wówczas charakter wi���cy. 

Proces budowania Ksi�gi Popytu stanowi integraln� cz��� zasad dystrybucji Akcji Serii B. 

9.6.4 Zasady sk�adania zapisów 

9.6.4.1 Transza Indywidualna 

Inwestor zamierzaj�cy naby� akcje w Transzy Indywidualnej sk�ada zapis, z podaniem liczby Akcji 
Serii B i maksymalnej ceny z przedzia�u cenowego. Inwestor mo�e z�o�y� zapis/zapisy na dowoln�
liczb� Akcji Serii B, jednak�e pojedynczy zapis nie mo�e opiewa� na wi�ksz� liczb� akcji ni�
oferowana w tej transzy. Zapis na wi�ksz� liczb� akcji uznany zostanie za zapis na maksymaln�
liczb� Akcji Serii B oferowan� w tej transzy. Jeden Inwestor mo�e z�o�y� wiele zapisów, w których 
suma Akcji Serii B przekracza� b�dzie wielko�� Transzy Indywidualnej. 

9.6.4.2 Transza Instytucjonalna 

Zapisy na Akcje Serii B w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane b�d� od Inwestorów, do których 
wystosowano wezwanie do z�o�enia i op�acenia zapisu na Akcje Serii B.  

Zapisy powinny by� z�o�one na liczb� Akcji Serii B okre�lon� w wezwaniu, z zastrze�eniem, �e jest 
uznany za wa�ny równie� zapis z�o�ony na inn� liczb� akcji ni� liczba akcji wskazana w wezwaniu. 
W przypadku, gdy liczba akcji w zapisie b�dzie mniejsza ni� okre�lona w wezwaniu, zapis zostanie 
uznany na liczb� akcji okre�lon� w zapisie, natomiast, gdy liczba akcji w zapisie b�dzie wi�ksza ni�
liczba okre�lona w wezwaniu, zapis zostanie uznany na liczb� akcji okre�lon� w wezwaniu. 

9.6.4.3 Przyj�cie zapisu 

Zapisy przyjmowane b�d� na formularzu zapisu, dost�pnym w Punktach Obs�ugi Klientów domów 
maklerskich przyjmuj�cych zapisy na Akcje Serii B, zawieraj�cym w szczególno�ci nast�puj�ce
informacje: 

�� Imi� i nazwisko/nazwa Inwestora  

�� adres zamieszkania/siedzib� i adres, 

�� w przypadku rezydentów: numer PESEL, seri� i numer dowodu osobistego lub paszportu dla 
osób fizycznych albo REGON dla osób prawnych lub podmiotów nie posiadaj�cych 
osobowo�ci prawnej, 

�� w przypadku nierezydentów: numer paszportu dla osób fizycznych albo numer w�a�ciwego 
rejestru dla osób prawnych lub jednostek nie posiadaj�cych osobowo�ci prawnej, 

�� okre�lenie transzy, w której sk�adany jest zapis, 

�� liczb� i rodzaj akcji, 
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�� cen� Akcji Serii B: 

�� maksymaln� cen� z przedzia�u cenowego – w przypadku zapisów w Transzy Indywidualnej, 

�� cen� emisyjn�  – w przypadku zapisów w Transzy Instytucjonalnej.  

�� kwot� wp�aty, 

�� numer rachunku Inwestora, je�li ewentualny zwrot �rodków ma nast�pi� w formie przelewu, 

�� adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisu, 

�� podpisy osoby sk�adaj�cej i przyjmuj�cej zapis. 

Powy�szy formularz zapisu zawiera o�wiadczenie, w którym Inwestor stwierdza, �e:

�� zapozna� si� z tre�ci� Prospektu oraz akceptuje tre�� Statutu oraz warunki publicznej 
subskrypcji, 

�� zgadza si� na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Serii B ni� okre�lona w zapisie lub 
nieprzydzielenie ich wcale, na zasadach okre�lonych w Prospekcie. 

Dopuszcza si� z�o�enie zapisu w j�zyku angielskim, przez Inwestora b�d�cego nierezydentem.  

Inwestor b�d�cy osob� fizyczn�, sk�adaj�c zapis winien okaza� wa�ny dokument to�samo�ci, 
a pozostali Inwestorzy winni okaza� wa�ne dokumenty, z których wynikaj� status prawny oraz zasady 
reprezentacji Inwestora. 

Zapis na Akcje Serii B jest bezwarunkowy, nie mo�e zawiera� jakichkolwiek zastrze�e� i jest 
nieodwo�alny w terminie zwi�zania zapisem. 

W momencie sk�adania zapisu Inwestor zobowi�zany jest z�o�y� nieodwo�aln� dyspozycj�
deponowania Akcji Serii B na prowadzonym dla niego rachunku papierów warto�ciowych. Dyspozycja 
deponowania akcji stanowi integraln� cz��� formularza zapisowego. Sk�adaj�c dyspozycj�
deponowania akcji, Inwestor podaje numer swojego rachunku i nazw� prowadz�cego go podmiotu 
oraz zobowi�zuje si� do poinformowania POK, w którym sk�adany jest zapis o ewentualnej zmianie 
wskazanego numeru rachunku. 

Na dowód z�o�enia zapisu Inwestor otrzyma jeden egzemplarz formularza zapisowego. Wszelkie 
konsekwencje wynikaj�ce z niew�a�ciwego wype�nienia formularza zapisu ponosi Inwestor. 
Konsekwencjami wynikaj�cymi z niew�a�ciwego wype�nienia formularza zapisu mog� by�:

�� nieprzydzielenie akcji, 

�� brak mo�liwo�ci zapisania akcji na rachunku papierów warto�ciowych Inwestora albo 
zapisanie ich na nieprawid�owym rachunku - w przypadku podania przez Inwestora b��dnego 
numeru rachunku papierów warto�ciowych, 

�� brak mo�liwo�ci zwrotu �rodków na rachunek bankowy Inwestora albo zwrot �rodków 
na nieprawid�owy rachunek bankowy - w przypadku podania przez Inwestora b��dnego 
numeru rachunku bankowego. 

Zapisy sk�adane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych na rzecz poszczególnych zarz�dzanych 
przez towarzystwo funduszy, stanowi� w rozumieniu prospektu zapisy odr�bnych Inwestorów. 

Ze wzgl�du na obowi�zek z�o�enia dyspozycji deponowania, Inwestorzy, którzy nie posiadaj�
rachunku papierów warto�ciowych b�d� musieli otworzy� taki rachunek w wybranym domu 
maklerskim, na warunkach okre�lonych w odpowiednim regulaminie tego domu maklerskiego. 

Inwestorzy, którzy nie posiadaj� rachunku papierów warto�ciowych, b�d� mogli go za�o�y� w Domu 
Maklerskim BZ WBK S.A. jednocze�nie ze z�o�eniem zapisu. 

9.7 Zasady, miejsca i terminy dokonywania wp�at  

9.7.1 Zasady ogólne dokonywania wp�at 

Zgodnie z Ustaw� z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia�aniu wprowadzaniu do obrotu 
finansowego warto�ci maj�tkowych pochodz�cych z nielegalnych lub nieujawnionych �róde� oraz 
o przeciwdzia�aniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1505 z pó�niejszymi 
zmianami) istnieje obowi�zek rejestracji transakcji i osób dokonuj�cych transakcji przez banki, 
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oddzia�y banków zagranicznych, domy maklerskie, banki prowadz�ce dzia�alno�� maklersk� i inne 
podmioty prowadz�ce dzia�alno�� maklersk� na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo 
o publicznym obrocie papierami warto�ciowymi oraz inne instytucje wymienione w ww. Ustawie, jako 
instytucje obowi�zane. Instytucja obowi�zana przyjmuj�ca dyspozycje (zlecenie) Klienta 
do przeprowadzenia transakcji, ma obowi�zek zarejestrowa�:

�� transakcj�, której równowarto�� przekracza 15 000 EURO, zarówno je�eli jest to transakcja 
prowadzona w ramach operacji pojedynczej, jak i w ramach kilku operacji, je�eli okoliczno�ci
wskazuj�, �e s� one ze sob� powi�zane; 

�� transakcj�, gdy jej okoliczno�ci wskazuj�, �e �rodki mog� pochodzi� z nielegalnych lub 
nieujawnionych �róde�, bez wzgl�du na warto�� transakcji i jej charakter. 

W celu wykonania powy�szego obowi�zku rejestracji instytucja obowi�zana dokonuje identyfikacji 
swoich klientów, która obejmuje: 

- w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli – ustalenie i zapisanie cech 
dokumentu to�samo�ci, a tak�e imienia, nazwiska, obywatelstwa, oraz adresu osoby 
dokonuj�cej transakcji, numer PESEL, je�li ustalenie to�samo�ci nast�pi�o
na podstawie dowodu osobistego, albo kod kraju w przypadku paszportu; 
w przypadku osoby, w imieniu i na rzecz której dokonywana jest transakcji – ustalenie 
i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu 

- w przypadku osób prawnych – zapisanie aktualnych danych z wyci�gu z rejestru 
s�dowego lub innego dokumentu wskazuj�cego nazw�, form� organizacyjn� osoby 
prawnej, siedzib� i adres oraz aktualnego dokumentu, potwierdzaj�cego umocowanie 
osoby przeprowadzaj�cej transakcj� do reprezentowania tej osoby prawnej, a tak�e
danych okre�lonych powy�ej dotycz�cych osoby reprezentuj�cej, 

- w przypadku jednostek organizacyjnych niemaj�cych osobowo�ci prawnej – zapisanie 
danych z dokumentu wskazuj�cego form� organizacyjn� i adres jej siedziby, oraz 
dokumentu potwierdzaj�cego umocowanie osób przeprowadzaj�cych transakcj�
do reprezentowania tej jednostki a tak�e danych okre�lonych powy�ej, dotycz�cej 
osoby reprezentuj�cej. 

Instytucja zobowi�zana przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacje 
o zarejestrowanych zgodnie z powy�ej okre�lonymi zasadami transakcjach. Rejestr transakcji wraz 
z dokumentami dotycz�cymi zarejestrowania transakcji przechowywany jest przez okres 5 lat.  

W przypadku transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, �e ma ona zwi�zek 
z pope�nieniem przest�pstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego, instytucja obowi�zana 
powiadamia o powy�szym zdarzeniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.  

Przez poj�cie transakcji rozumie si� mi�dzy innymi wp�aty i wyp�aty w formie gotówkowej lub 
bezgotówkowej, w tym tak�e przelewy pomi�dzy ró�nymi rachunkami nale��cymi do tego samego 
posiadacza rachunku, przelewy przychodz�ce z zagranicy, wymian� walut, przeniesienie w�asno�ci 
lub posiadania warto�ci maj�tkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich warto�ci oraz 
przeniesienie warto�ci maj�tkowych pomi�dzy rachunkami nale��cymi do tego samego klienta, 
zamian� wierzytelno�ci na akcje lub udzia�y – zarówno, gdy czynno�ci te s� wykonywane we w�asnym 
jak i cudzym imieniu, na w�asny jak i cudzy rachunek.  

9.7.2 Wp�aty na Akcje Serii B w Transzy Indywidualnej 

Zapis na Akcje Serii B w Transzy Indywidualnej powinien by� w pe�ni op�acony najpó�niej w dniu jego 
z�o�enia. Przez wp�at� w pe�nej wysoko�ci rozumie si� iloczyn liczby Akcji Serii B obj�tych zapisem 
i maksymalnej ceny z przedzia�u cenowego.  

W przypadku zapisów sk�adanych u Oferuj�cego wp�aty nale�y dokona� na rachunek Domu 
Maklerskiego BZ WBK S.A. nr 41 10901867 00000000 83361071. 

W przypadku zapisów sk�adanych w innych domach maklerskich (je�li zostanie utworzone Konsorcjum 
Dystrybucyjne), wp�at nale�y dokona� na w�a�ciwy rachunek wskazany przez dany dom maklerski.  

Wp�aty dokonywane mog� by� gotówk� lub przelewem i winny by� dokonane w polskich z�otych. 
Za termin dokonania wp�aty przyjmuje si� wp�yw �rodków na w�a�ciwy rachunek. 
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W tytule dokonywanej wp�aty winien zosta� podany numer zapisu, wygenerowany na formularzu 
zapisu lub tytu� ten winien zwiera�: imi� i nazwisko lub nazw� Inwestora wraz z dopiskiem: ”akcje 
Tell”. 

Wp�aty na Akcje nie podlegaj� oprocentowaniu. 

9.7.3 Wp�aty na Akcje Serii B w Transzy Instytucjonalnej 

Inwestorzy, którzy znale�li si� na li�cie wst�pnej alokacji i otrzymali wezwanie do z�o�enia zapisu 
winni w pe�ni op�aci� wst�pnie alokowane Akcje Serii B najpó�niej do godz. 16.00 w dniu 21.09.2005 r. 
Za termin dokonania wp�aty przyjmuje si� wp�yw �rodków na ni�ej wskazany rachunek. 

Przez pe�n� wp�at� rozumie si� wp�at� w wysoko�ci równej iloczynowi liczby Akcji Serii B wskazanej 
w wezwaniu i ceny emisyjnej.  

Wp�ata winna by� dokonana w z�otych polskich, przelewem na rachunek Domu Maklerskiego BZ WBK 
S.A. nr 41 10901867 00000000 83361071.  

W tytule dokonywanej wp�aty winien zosta� podany numer zapisu, wygenerowany na formularzu 
zapisu lub tytu� ten winien zwiera�: imi� i nazwisko lub nazw� Inwestora wraz z dopiskiem: ”akcje 
Tell”. 

Wp�aty na Akcje Serii B nie podlegaj� oprocentowaniu. 

9.7.4 Skutki prawne niedokonania wp�aty w oznaczonym terminie lub dokonania wp�aty 
niepe�nej 

9.7.4.1 Transza Indywidualna  

Skutkiem prawnym niedokonania wp�aty w okre�lonym terminie lub dokonania niepe�nej wp�aty 
na akcje b�dzie niewa�no�� ca�ego zapisu. 

9.7.4.2 Transza Instytucjonalna  

Skutkiem prawnym niedokonania wp�aty w okre�lonym terminie b�dzie niewa�no�� ca�ego zapisu. 

W przypadku dokonania niepe�nej wp�aty na Akcje Serii B zapis b�dzie uznany za wa�ny i zostanie 
uznany za zapis z�o�ony na liczb� Akcji Serii B wynikaj�c� z dokonanej wp�aty. 

Niez�o�enie przez inwestora zapisu lub niedokonanie przez inwestora wp�aty lub dokonanie wp�aty 
niepe�nej, stanowi przes�ank� powstania po stronie inwestora, wobec Emitenta albo Subemitenta, 
odpowiedzialno�ci z tytu�u niewykonania lub nienale�ytego wykonania zobowi�zania inwestora wobec 
Emitenta albo Subemitenta, w przypadku poniesienia przez  Emitenta albo Subemitenta szkody, 
rozumianej tak�e jako utracone korzy�ci. �ród�em zobowi�zania inwestora wobec Emitenta 
i Subemitenta, b�dzie w tym wypadku wi���ca deklaracja, któr� inwestor z�o�y w procesie budowania 
Ksi�gi Popytu. 

9.8 Przydzia� Akcji Serii B 

9.8.1 Przesuni�cia Akcji Serii B mi�dzy transzami 

Emitent zastrzega sobie prawo do dokonywania przesuni�� Akcji Serii B pomi�dzy transzami wed�ug 
poni�szych zasad: 

�� przed rozpocz�ciem publicznej subskrypcji – wed�ug w�asnego uznania, lub  

�� po zako�czeniu przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej – poniewa� zapisy na Akcje 
Serii B w Transzy Indywidualnej zostan� zako�czone przed rozpocz�ciem zapisów w Transzy 
Instytucjonalnej, na podstawie informacji otrzymanej od Oferuj�cego o liczbie akcji, jaka 
zosta�a obj�ta zapisami w Transzy Indywidualnej, nieobj�te w tej transzy Akcje Serii B mog�
zosta� zaoferowane w Transzy Instytucjonalnej, lub 

�� po zako�czeniu procesu budowy Ksi�gi Popytu – Akcje Serii B, które nie zosta�y wst�pnie 
alokowane w Transzy Instytucjonalnej mog� zosta� przesuni�te do Transzy Indywidualnej, 
je�li w Transzy Indywidualnej wyst�pi nadsubskrypcja, lub 
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�� w momencie dokonywania przydzia�u – Akcje Serii B, które zosta�y wst�pnie alokowane 
w Transzy Instytucjonalnej, a które nie zosta�y prawid�owo op�acone mog� zosta� w dniu 
przydzia�u przesuni�te do Transzy Indywidualnej, je�li w tej transzy wyst�pi nadsubskrypcja.  

Informacja o ewentualnym przesuni�ciu Akcji Serii B pomi�dzy transzami zostanie przekazana 
do publicznej wiadomo�ci w formie Komunikatu, przed rozpocz�ciem publicznej subskrypcji albo po 
zako�czeniu publicznej subskrypcji – w zale�no�ci od tego, w którym momencie taka sytuacja wyst�pi. 

Dopuszcza si� mo�liwo�� likwidacji jednej z transz, lecz jednie w przypadku, gdy w danej transzy nie 
zostanie obj�ta zapisem �adna akcja.  

Emitent nie ma obowi�zku równowa�enia popytu w poszczególnych transzach. Stopy alokacji 
w poszczególnych transzach mog� by� ró�ne. W Transzy Instytucjonalnej stopy alokacji dla 
poszczególnych Inwestorów mog� by� ró�ne.

9.8.2 Przydzia� Akcji Serii B w Transzy Indywidualnej 

Przydzia� Akcji Serii B w Transzy Indywidualnej zostanie dokonany przez Emitenta najpó�niej w dniu 
30.09.2005 r., na podstawie z�o�onych zapisów. Podstaw� przydzia�u b�dzie prawid�owe z�o�enie 
i op�acenie zapisu, zgodnie z zasadami okre�lonymi w Prospekcie. Informacja o wynikach przydzia�u
zostanie podana do publicznej wiadomo�ci w formie Komunikatu w terminie do dwóch tygodni 
od zako�czenia publicznej subskrypcji. 

Je�li ��czna liczba Akcji Serii B obj�tych zapisami w Transzy Indywidualnej b�dzie równa lub mniejsza 
ni� liczba Akcji Serii B w tej transzy, akcje zostan� przydzielone zgodnie ze z�o�onymi zapisami. 

Je�li ��czna liczba Akcji Serii B obj�tych zapisami w Transzy Indywidualnej b�dzie wi�ksza ni� liczba 
Akcji Serii B w tej transzy, równie� po dokonaniu przesuni�� mi�dzy transzami, akcje zostan�
przydzielone zgodnie z zasad� proporcjonalnej redukcji. 

U�amkowe cz��ci akcji nie b�d� przydzielane, jak równie� akcje nie b�d� przydzielane ��cznie kilku 
Inwestorom. W przypadku cz��ci u�amkowych dokonane zostan� zaokr�glenia w dó� do najbli�szej 
liczby ca�kowitej. Akcje nieprzydzielone w wyniku dokonania zaokr�gle� zostan� przydzielone kolejno 
zapisom na najwi�ksz� liczb� akcji, a w przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje 
losowanie. 

Nie przewiduje si� wydawania dokumentów dotycz�cych nabytych akcji - po przydziale wszystkie 
akcje zostan� zapisane na rachunku Inwestora, wskazanym w dyspozycji deponowania akcji. 

9.8.3 Przydzia� Akcji Serii B w Transzy Instytucjonalnej 

9.8.3.1 Wst�pna alokacja w Transzy Instytucjonalnej 

Emitent dokona wst�pnej alokacji Akcji Serii B po zako�czeniu procesu budowania Ksi�gi Popytu, 
w oparciu o z�o�one deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii B i rekomendacj� Oferuj�cego. 

Akcje b�d� wst�pnie alokowane wybranym Inwestorom, którzy w deklaracjach zainteresowania 
nabyciem Akcji Serii B zadeklarowali cen� nie ni�sz� ni� ostatecznie ustalona Cena Emisyjna, 
z zastrze�eniem, �e z�o�enie deklaracji z cen� równ� lub wy�sz� od ostatecznie ustalonej Ceny 
Emisyjnej nie gwarantuje umieszczenia Inwestora na li�cie wst�pnej alokacji. 

Akcje Serii B b�d� alokowane w sposób uznaniowy, tzn. stopa alokacji mo�e by� ró�na dla 
poszczególnych Inwestorów.  

Najpó�niej do godz. 10.00 nast�pnego Dnia Roboczego po zako�czeniu procesu budowania Ksi�gi
Popytu dom maklerski przyjmuj�cy deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii B prze�le
Inwestorom na numer faksu wskazany w deklaracji lub w inny sposób wskazany w deklaracji, 
informacj� o liczbie Akcji Serii B wst�pnie alokowanych oraz wezwie ich do z�o�enia zapisu 
i dokonania wp�at.

Podstaw� wst�pnej alokacji akcji dla zarz�dzaj�cych cudzym portfelem na zlecenie b�dzie ��czna 
deklaracja z�o�ona w imieniu osób, których rachunkami zarz�dza i na rzecz których zamierza naby�
Akcje Serii B. 
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9.8.3.2 Ostateczny przydzia� w Transzy Instytucjonalnej 

Przydzia�u Akcji Serii B w Transzy Instytucjonalnej dokona Emitent najpó�niej w dniu 30.09.2005 r., 
w oparciu o z�o�one i prawid�owo op�acone zapisy. 

Nie przewiduje si� wydawania dokumentów dotycz�cych nabytych Akcji Serii B - po przydziale 
wszystkie Akcje Serii B zostan� przekazane na rachunek Inwestora, wskazany w dyspozycji 
deponowania akcji. 

Ewentualne nieop�acone Akcje Serii B zostan� w pierwszej kolejno�ci przesuni�te do Transzy 
Indywidualnej, a w przypadku braku takiej mo�liwo�ci, zostan� obj�te przez subemitentów 
inwestycyjnych, pod warunkiem podpisania stosownych umów subemisyjnych. 

9.9 Rozliczenie wp�at 

Zwrot �rodków pieni��nych z tytu�u nieprzydzielenia albo przydzielenia mniejszej liczby Akcji Serii B, 
ni� okre�lona w zapisie, albo z tytu�u dokonanych nadp�at, w tym w sytuacji, gdy w Transzy 
Indywidualnej Inwestorzy nab�d� akcje po cenie ni�szej ni� maksymalna cena z przedzia�u cenowego, 
zostanie dokonany przelewem na rachunek wskazany w formularzu zapisu. Inwestorzy, którzy nie 
wska�� numeru rachunku do ewentualnego zwrotu �rodków, b�d� mogli odebra� �rodki w gotówce, 
w domu maklerskim, w którym z�o�yli zapis.  

Zwroty �rodków rozpoczn� si� najpó�niej w terminie 7 dni od dnia przydzia�u Akcji Serii B.  

Terminowy zwrot dokonanych wp�at nast�pi bez �adnych odsetek i odszkodowa�.

Emitent nie ponosi odpowiedzialno�ci za nieterminowy zwrot wp�aty w przypadku, gdy zwrot �rodków 
oka�e si� niemo�liwy, ze wzgl�du na jego odrzucenie przez bank prowadz�cy rachunek Inwestora. 

9.10 Termin zwi�zania zapisem 

Osoba sk�adaj�ca zapis na Akcje Serii B jest nim zwi�zana do dnia zapisania tych akcji na rachunku 
papierów warto�ciowych tej osoby.  

Inwestor przestaje by� zwi�zany zapisem na Akcje Serii B w przypadku og�oszenia przez Emitenta 
o odst�pieniu od publicznej subskrypcji.  

9.11 Odst�pienie od Oferty lub odwo�anie publicznej subskrypcji  

Emitent mo�e podj�� decyzj� o odwo�aniu oferty Akcji Serii B w ka�dym czasie przed jej 
rozpocz�ciem, bez podawania przyczyn. W takiej sytuacji stosowna informacja zostanie podana 
do publicznej wiadomo�ci przed rozpocz�ciem publicznej subskrypcji w formie Komunikatu.  

Emitent mo�e równie� podj�� decyzj� o odst�pieniu od oferty Akcji Serii B po przeprowadzeniu 
procesu budowania Ksi�gi Popytu w nast�puj�cych przypadkach: 

�� gdy po zako�czeniu przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej i po zako�czeniu 
procesu budowania Ksi�gi Popytu na Akcje Serii B, popyt na akcje b�dzie mniejszy ni� liczba 
oferowanych Akcji Serii B, a w konsekwencji takiej sytuacji istnie� b�dzie ryzyko nie 
dopuszczenia do obrotu na urz�dowym rynku gie�dowym akcji Emitenta (nie uzyskanie 
warunku rozproszenia, niezb�dnego do dopuszczenia akcji do obrotu gie�dowego), 

�� je�li wynik procesu budowania Ksi�gi Popytu oka�e si� niesatysfakcjonuj�cy, tj. 
w szczególno�ci nie b�dzie gwarantowa� wysokiej jako�ci bazy inwestorów. 

Emitent mo�e podj�� decyzj� o odst�pieniu od oferty Akcji Serii B tak�e w trakcie trwania publicznej 
subskrypcji, w sytuacji gdy wyst�pi� nag�e i nieprzewidywalne wcze�niej zdarzenia, które mog� mie�
istotny, negatywny wp�yw na rynki finansowe, gospodark� kraju lub na dalsz� dzia�alno�� Spó�ki. 
W przypadku wyst�pienia takiej sytuacji stosowna informacja zostanie podana do publicznej 
wiadomo�ci w formie Komunikatu niezw�ocznie po podj�ciu decyzji przez Emitenta.  

W przypadku odst�pienia od publicznej subskrypcji, Inwestorom, którzy z�o�yli i op�acili zapisy 
zostanie dokonany zwrot wp�aconych przez nich �rodków, przelewem na rachunek wskazany 
w formularzu zapisu. Inwestorzy, którzy nie wska�� numeru rachunku do ewentualnego zwrotu 
�rodków, b�d� mogli odebra� �rodki w gotówce, w domu maklerskim, w którym z�o�yli zapis. 

Zwrot �rodków zostanie dokonany w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomo�ci 
informacji o odwo�aniu oferty, bez �adnych odsetek i odszkodowa�.
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9.12 Doj�cie lub niedoj�cie do skutku publicznej subskrypcji  

Emisja Akcji Serii B dojdzie do skutku, je�li co najmniej 1 Akcja Serii B zostanie obj�ta zapisami 
i nale�ycie op�acona, pod warunkiem �e Emitent nie podejmie decyzji o odst�pieniu od Oferty, 
w sytuacjach opisanych w pkt. 9.11. Informacja o doj�ciu emisji Akcji Serii B do skutku zostanie 
podana do publicznej wiadomo�ci w formie Komunikatu, w terminie do dwóch tygodni po zako�czeniu 
publicznej subskrypcji. 

Emisja Akcji Serii B nie dojdzie do skutku, je�eli: 

�� w terminie okre�lonym w niniejszym Prospekcie nie zostanie obj�tych zapisami i nale�ycie 
op�aconych co najmniej 1 Akcja Serii B lub 

�� postanowienie s�du o odmowie wpisu do rejestru podwy�szenia kapita�u zak�adowego 
w drodze emisji Akcji Serii B, stanie si� prawomocne lub 

�� uchwa�a o podwy�szeniu kapita�u zak�adowego nie zostanie zg�oszona do s�du przed 
up�ywem sze�ciu miesi�cy od dnia wydania zgody przez KPWiG na dopuszczenie Akcji Serii 
B do publicznego obrotu, 

Informacj� o niedoj�ciu emisji Akcji Serii B do skutku Emitent poda do publicznej wiadomo�ci w formie 
Komunikatu, niezw�ocznie po zaj�ciu którejkolwiek z powy�szych przes�anek. 

10 Wtórny obrót Akcjami Serii B 
Emitent zamierza wprowadzi� PDA a nast�pnie Akcje Serii B do obrotu na rynku urz�dowym 
prowadzonym przez GPW. 

Po przydziale Akcji Serii B Spó�ka wyst�pi do KDPW z wnioskiem o zarejestrowanie PDA oraz 
do Zarz�du GPW z wnioskiem o wprowadzenie PDA do obrotu gie�dowego. Intencj� Emitenta jest, by 
obrót PDA rozpocz�� si� niezw�ocznie po przydziale Akcje Serii B. 

Niezw�ocznie po zarejestrowaniu przez s�d podwy�szenia kapita�u zak�adowego w drodze emisji Akcji 
Serii B, Emitent wyst�pi do KDPW z wnioskiem o zarejestrowanie Akcji Serii B w KDPW. Akcje Serii B 
zostan� zapisane na rachunkach Inwestorów, którym w dniu rejestracji Akcji Serii B w KDPW 
przys�ugiwa�y PDA. Od dnia nast�pnego po dniu, w którym na rachunkach Inwestorów zapisane 
zostan� Akcje Serii B, przedmiotem obrotu na GPW b�d� Akcje Serii B. 

Emitent przewiduje, i� obrót Akcjami Serii B na GPW rozpocznie si� najpó�niej w listopadzie 2005 r. 

11 Informacja o nie finansowaniu przez Emitenta nabywania Akcji Serii B 
Emitent nie b�dzie finansowa�, w sposób po�redni lub bezpo�redni, nabywania Akcji Serii B. 

12 Informacje o zawarciu lub zamiarze zawarcia umowy okre�lonej w art. 96 Prawa 
o Publicznym Obrocie Papierami Warto�ciowymi 

Emitent nie zawar� i nie zamierza zawiera� umowy okre�lonej w art. 96 Prawa o Publicznym Obrocie 
Papierami Warto�ciowymi. 

13 Pozosta�e akcje wprowadzane do publicznego obrotu 

13.1 Rodzaj, liczba oraz warto�� wprowadzanych akcji 

Na podstawie niniejszego Prospektu do publicznego obrotu wprowadzanych jest 780.000 akcji serii A, 
imiennych uprzywilejowanych co do g�osu w ten sposób, i� na jedn� akcj� przypadaj� dwa g�osy 
na walnym zgromadzeniu, o ��cznej warto�ci nominalnej 780.000 z�.

Papiery 
Warto�ciowe wg 
Rodzajów 

Liczba Akcji 
Serii A 

Warto��
nominalna 

Cena 
emisyjna 

Nadwy�ka ceny 
emisyjnej nad 
warto�ci�
nominaln�

Szacunkowe 
prowizje i koszty emisji 

Wp�ywy 
Emitenta 

1 2 3 4 5 6 7=(2x4)-6 
Akcje imienne 
uprzywilejowane 

      

Na jednostk� 1 1,00 z� - - - 1,00 z�
Razem 780.000 1,00 z� - - - 780,000,00 z�
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W dniu 3 sierpnia 2005 r. Zarz�d Spó�ki powzi�� uchwa�� w sprawie zamiany 303.050 akcji imiennych 
uprzywilejowanych serii A na akcje zwyk�e na okaziciela. W wyniku dokonanej zamiany, w Spó�ce jest 
476.950 akcji imiennych uprzywilejowanych co do g�osu serii A oraz 303.050 akcji zwyk�ych 
na okaziciela (zmiana Prospektu o której Emitent informowa� w raporcie bie��cym nr 4/2005 z dnia 
9.08.2005 r.).

13.2 Podstawa prawna emisji Akcji Serii A oraz ich wprowadzanie do publicznego obrotu 

Akcje Serii A powsta�y wskutek przekszta�cenia spó�ki Tell Spó�ka z ograniczona odpowiedzialno�ci�
w Tell Spó�ka Akcyjna. Organem uprawnionym do podj�cia uchwa�y w przedmiocie przekszta�cenia 
by�o zgromadzenie wspólników spó�ki przekszta�canej. 

Podstaw� emisji Akcji Serii A by�a uchwa�a Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Tell 
Spó�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przekszta�cenia Tell 
Spó�ki z ograniczon� odpowiedzialno�ci� w spó�k� akcyjn� Tell Spó�ka Akcyjna. Odpowiedni fragment 
tej uchwa�y brzmi: 

"§ 2 
1. Wysoko�� kapita�u zak�adowego spó�ki przekszta�conej równa jest kwocie kapita�u zak�adowego 

spó�ki przekszta�canej i wynosi 780.000 (siedemset osiemdziesi�t tysi�cy) z�otych. 
2. Kapita� zak�adowy spó�ki przekszta�conej dzieli si� na 780.000 (siedemset osiemdziesi�t tysi�cy)

akcji imiennych uprzywilejowanych co do g�osu serii A o warto�ci nominalnej 1 (jeden) z�oty 
ka�da akcja, o numerach od 000001 do 780000. 

3. Akcje serii A zostaj� wydane wszystkim dotychczasowym wspólnikom spó�ki przekszta�canej 
w stosunku 50 (pi��dziesi�t) akcji za jeden udzia�." 

Podstaw� prawna wprowadzenia Akcji Serii A do publicznego obrotu s� przepisy Prawa o Publicznym 
Obrocie Papierami Warto�ciowymi oraz uchwa�a nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta 
z dnia 15 kwietnia, w której akcjonariusze Emitenta wyrazili zgod� i zobowi�zali Zarz�d Emitenta 
do podj�cia wszelkich niezb�dnych czynno�ci, maj�cych na celu wprowadzenie Akcji Serii A oraz akcji 
emitowanych w ramach kapita�u docelowego do publicznego obrotu. 

Uchwa�a nr 4/2005 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Tell S.A z dnia 15 kwietnia 2005 roku 

w sprawie: wprowadzenia akcji Spó�ki do obrotu publicznego 

§ 1 

Wyra�a si� zgod� na wprowadzenie do publicznego obrotu w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami warto�ciowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 49, 
poz. 447 z pó�niejszymi zmianami): 

3) 780.000 (siedemset osiemdziesi�t tysi�cy) akcji serii A, 

4) do 585.000 (pi�ciuset osiemdziesi�ciu tysi�cy) akcji serii B emitowanych w ramach kapita�u
docelowego, zgodnie z § 6 Statutu Spó�ki. 

§ 2 

Upowa�nia si� i zobowi�zuje Zarz�d Spó�ki do wykonania wszelkich czynno�ci faktycznych 
i prawnych, maj�cych na celu wprowadzenie akcji Spó�ki, o których mowa w § 1 niniejszej uchwa�y
do publicznego obrotu. 

§ 3 

Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

13.3 Prawo pierwsze�stwa do obj�cia Akcji Serii A 

Akcje Serii A zosta�y powsta�y wskutek przekszta�cenia spó�ki Tell Spó�ka z ograniczona 
odpowiedzialno�ci� w Tell Spó�ka Akcyjna. Akcje Serii A obejmowane by�y w zamian za udzia�y
w spó�ce przekszta�canej. Z emisj� Akcji Serii A nie by�o zwi�zane prawo pierwsze�stwa. 
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13.4 Uczestnictwo w dywidendzie 

Akcje Serii A uczestnicz� w dywidendzie pocz�wszy od wyp�at zysku, jaki przeznaczony b�dzie 
do podzia�u za rok obrotowy ko�cz�cy si� 31 grudnia 2004 r. 

13.5 Prawa z Akcji Serii A 

Akcje Serii A s� akcjami uprzywilejowanymi co do g�osu w ten sposób, i� na jedn� akcj� przypadaj�
dwa g�osy na walnym zgromadzeniu. 

Zgodnie z § 14 Statutu, tak d�ugo, jak akcjonariusz BBI Capital S.A. posiada co najmniej 20% g�osów 
na walnym zgromadzeniu, akcjonariusz ten powo�uje i odwo�uje jednego cz�onka Rady Nadzorczej, 
który pe�ni funkcj� przewodnicz�cego Rady Nadzorczej. 

W dniu 3 sierpnia 2005 r. Zarz�d Spó�ki powzi�� uchwa�� w sprawie zamiany 303.050 akcji imiennych 
uprzywilejowanych serii A na akcje zwyk�e na okaziciela (zmiana Prospektu o której Emitent 
informowa� w raporcie bie��cym nr 4/2005 z dnia 9.08.2005 r.).

Pozosta�e prawa i obowi�zki wynikaj�ce z akcji omówione zosta�y w pkt. 6 niniejszego Rozdzia�u.

13.6 Zasady opodatkowania dochodów zwi�zanych z akcjami 

Zasady opodatkowania dochodów zwi�zanych z Akcjami przedstawiono w punkcie 8 niniejszego 
rozdzia�u Prospektu. 

13.7 Rynek regulowany, na którym notowane b�d� Akcje Serii A 

Z uwagi na inne prawa wynikaj�ce z akcji imiennych uprzywilejowanych serii A w stosunku do akcji 
kolejnych emisji, Emitent nie zamierza wprowadza� tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. 

Cz��� obecnych akcjonariuszy Spó�ki, z wy��czeniem BBI Capital S.A., z�o�y�o wnioski o zamian�
Akcji Serii A na akcje zwyk�e na okaziciela. W dniu 3 sierpnia 2005 r. Zarz�d Spó�ki powzi�� uchwa��
w przedmiocie zamiany 303.050 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwyk�e
na okaziciela. Akcje te zostan� wprowadzane do obrotu gie�dowego razem z Akcjami Serii B (zmiana 
Prospektu o której Emitent informowa� w raporcie bie��cym nr 4/2005 z dnia 9.08.2005 r.).


