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Aneks nr 7 
 

 

Do Prospektu Emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii D i dopuszczenia do obrotu 

na rynku regulowanym Akcji Serii C i D oraz praw do Akcji Serii D INTAKUS S.A. 
 
W związku z podaniem w dniu 27.11.2009 roku do publicznej wiadomości ceny emisyjnej dla 
akcji serii D – 2,20 zł oraz w związku z podpisaniem w dniu 01.12.2009 roku umowy 
subemisyjnej dokonano następujących autopoprawek. 
 
Autopoprawka 1 
Było str. 15, pkt III.2 i str.  193, pkt III.4: 
Przeprowadzenie Oferty ma na celu pozyskanie środków finansowych, które umoŜliwi ą dalszy rozwój działalności w ramach 
Grupy Kapitałowej Emitenta. 
Prezentując cele Emitent załoŜył maksymalną ilość sprzedaŜy akcji tj. 4.000.000 sztuk Akcji serii D oraz cenę emisyjną w 
wysokości 6 zł, co daje łącznie wpływy brutto na poziomie 24.000.000 zł (wpływy netto szacowane są na ok. 23.000.000 zł). 
Środki jakie zamierza pozyskać Emitent w drodze Oferty Publicznej zostaną przeznaczone na następujące cele: 
1. Spłata zobowiązań w łącznej wartości  6.000.000 zł, powstałych z następujących umów:  

– umowy nabycia nieruchomości połoŜonej w Jeleniej Górze przy ulicy Kiepury wraz z nakładami inwestycyjnymi 
oraz projektem wykonawczym, opisanej w rozdziale XIX ppkt 15, celem dokończenia budowy połoŜonego na niej 
budynku o planowanej powierzchni uŜytkowej ok. 3.500 m² i sprzedaŜy znajdujących się w nim lokali 
mieszkalnych i uŜytkowych. Planowana wartość zobowiązań podlegających spłacie ze środków pochodzących z 
emisji wynosi około 2.300.000 złotych; 

– umowy nabycia udziału wynoszącego 9985/10000 w prawie uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonej w 
Bolesławcu, opisanej w rozdziale XIX ppkt 20, o łącznej powierzchni 7,5341 ha, za cenę 5.965.579,40 zł, z 
przeznaczeniem na realizację budowy osiedla domów jednorodzinnych. Planowana wartość zobowiązań 
podlegających spłacie ze środków pochodzących z emisji wynosi około 3.700.000 złotych; 

W przypadku mniejszego, aniŜeli załoŜono w Prospekcie Emisyjnym, poziomu pozyskania środków finansowych ze 
sprzedaŜy akcji serii D, zobowiązania zostaną uregulowane: z wpływów bieŜących bądź z kredytów bankowych. 

2. Zwiększenie wartości środków obrotowych w wysokości 6.000.000 zł, co umoŜliwi redukcję kosztów produkcji 
budowlanej poprzez: 
– zakupy materiałów strategicznych (stal, materiały ścienne, cement, drewno, beton, materiały izolacyjne, stolarka) 

po znacznie obniŜonych cenach w wyniku podpisania umów rocznych i zapłaty za dostawy materiałów w formie 
przedpłaty; 

– realizację płatności faktur podwykonawców na zasadzie natychmiastowego uruchomienia płatności przy 
zastosowaniu tzw. sconta w wysokości 3%. 

Zarząd Emitenta zakłada, iŜ realizacja niniejszego celu emisyjnego – wydatkowanie kwoty, zostanie zrealizowana w 
okresie 4 miesięcy od daty pozyskania środków pienięŜnych z emisji Akcji serii D. 

3. Przedsiębiorstwo budowlane działające w warunkach konkurencji, ale teŜ korzystnej koniunktury na rynku usług 
budowlanych musi dostosować swój potencjał do wymogów nowoczesnego placu budowy. W związku z tym Emitent 
planuje zakup: 
– dźwigu samojezdnego o wysokich parametrach technicznych, uniezaleŜniającego Emitenta od wynajmowania tego 

typu sprzętu do montaŜy i demontaŜy Ŝurawi wieŜowych - kwota ok. 1.500.000 zł, planowany czas realizacji 
inwestycji - do końca I kwartału 2010 roku; 

– 3 maszyn wielofunkcyjnych (koparko-ładowarek) typu Mecalac. Planowana kwota inwestycji to ok. 1.500.000 zł, 
planowany czas realizacji inwestycji do końca I kwartału 2010; 

– sprzętu w zakresie technologii specjalistycznych deskowań wielkowymiarowych i systemów rusztowań, który 
poprawi w sposób istotny wydajność pracy na budowach – planowana kwota inwestycji to ok. 2.000.000 zł, 
planowany czas realizacji inwestycji - do końca I kwartału 2010 roku. 

4. Wysoka rentowność usług świadczonych przez spółkę zaleŜną Emitenta - IMA Maszyny Budowlane Sp. z o.o.  i jej 
pozycja na rynku usług zachęca do zwiększenia obrotów poprzez zakup dodatkowych jednostek Ŝurawi wieŜowych i 
kontenerowych zapleczy budów. Szczególnie poszukiwany jest sprzęt do realizacji wysokich budynków we Wrocławiu, 
którym aktualnie Grupa Kapitałowa Emitenta nie dysponuje. Całkowita wartość inwestycji to kwota ok. 6.000.000 zł. 
Planowany czas realizacji inwestycji –  II kwartał 2010 roku.  

Cele 1, 2, 3 realizował będzie bezpośrednio Emitent, cel 4 realizowała będzie spółka zaleŜna poprzez podwyŜszenie kapitału 
zakładowego środkami Emitenta. 
 
W przypadku nie uzyskania z emisji Akcji serii D środków pienięŜnych w wysokości potrzebnej do zrealizowania 
załoŜonych celów emisyjnych, Emitent w pierwszej kolejności będzie realizował cele emisyjne wskazane w punkcie 3, gdyŜ 
ich realizacja ma przyczynić się w istotny sposób do poprawienia konkurencyjności i efektywności jego Grupy Kapitałowej. 
Emitent będzie dąŜył takŜe do minimalizacji kwot środków finansowych w ramach celu 1 poprzez moŜliwości kompensat 
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przedmiotowych zobowiązań z naleŜnościami za prace związane z generalnym wykonawstwem (w przypadku nieruchomości 
połoŜonej w Bolesławcu) i naleŜności ze sprzedaŜy lokali usługowych (w przypadku nieruchomości połoŜonej w Jeleniej 
Górze przy ulicy Kiepury. Ponadto w przypadku, gdy pozyskane w ramach publicznej emisji Akcji serii D środki finansowe 
będę znacząco niŜsze od kwoty 23.000.000 zł (wartość netto wpływów) Emitent w bardzo istotny sposób ograniczy środki 
finansowe na cel emisyjny wskazany w punkcie 4.  
Nadrzędnym celem Emitenta jest realizacja wszystkich projektów emisyjnych z załoŜeniem ewentualnego przesunięcia w 
czasie ich realizacji. Emitent moŜe równieŜ podjęć decyzję o współfinansowaniu celów emisyjnych z bieŜących przepływów 
pienięŜnych, kredytów i leasingów.  
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Zarząd Emitenta nie jest w stanie określić jednoznacznie jaką strategię 
inwestycyjną w ramach celów emisyjnych przyjmie, gdyŜ nie zna kwoty środków pienięŜnych pozyskanych z emisji Akcji 
serii D. 
W okresie pomiędzy pozyskaniem środków finansowych z emisji Akcji serii D, a ich wykorzystaniem w ramach realizacji 
celów emisyjnych, Emitent ulokuje pozyskane środki w instrumenty dłuŜne – obligacje Skarbu Państwa. Wyklucza się 
inwestowanie środków z emisji na rynku akcji. 
Jest: 
Przeprowadzenie Oferty ma na celu pozyskanie środków finansowych, które umoŜliwi ą dalszy rozwój działalności w ramach 
Grupy Kapitałowej Emitenta. 
Prezentując cele Emitent załoŜył maksymalną ilość sprzedaŜy akcji tj. 4.000.000 sztuk Akcji serii D oraz cenę emisyjną w 
wysokości 2,20 zł, co daje łącznie wpływy brutto na poziomie 8.800.000 zł (wpływy netto szacowane są na ok. 7.810.000 zł). 
Środki jakie zamierza pozyskać Emitent w drodze Oferty Publicznej zostaną przeznaczone na następujące cele: 
1. Spłata zobowiązań w łącznej wartości  3.000.000 zł, powstałych z następujących umów:  

– umowy nabycia nieruchomości połoŜonej w Jeleniej Górze przy ulicy Kiepury wraz z nakładami inwestycyjnymi 
oraz projektem wykonawczym, opisanej w rozdziale XIX ppkt 15, celem dokończenia budowy połoŜonego na niej 
budynku o planowanej powierzchni uŜytkowej ok. 3.500 m² i sprzedaŜy znajdujących się w nim lokali 
mieszkalnych i uŜytkowych. Planowana wartość zobowiązań podlegających spłacie ze środków pochodzących z 
emisji wynosi około 1.000.000 złotych; 

– umowy nabycia udziału wynoszącego 9985/10000 w prawie uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonej w 
Bolesławcu, opisanej w rozdziale XIX ppkt 20, o łącznej powierzchni 7,5341 ha, za cenę 5.965.579,40 zł, z 
przeznaczeniem na realizację budowy osiedla domów jednorodzinnych. Planowana wartość zobowiązań 
podlegających spłacie ze środków pochodzących z emisji wynosi około 2.000.000 złotych; 

W przypadku mniejszego, aniŜeli załoŜono w Prospekcie Emisyjnym, poziomu pozyskania środków finansowych ze 
sprzedaŜy akcji serii D, zobowiązania zostaną uregulowane: z wpływów bieŜących bądź z kredytów bankowych. 

2. Zwiększenie wartości środków obrotowych w wysokości 2.810.000 zł, co umoŜliwi redukcję kosztów produkcji 
budowlanej poprzez: 
– zakupy materiałów strategicznych (stal, materiały ścienne, cement, drewno, beton, materiały izolacyjne, stolarka) 

po znacznie obniŜonych cenach w wyniku podpisania umów rocznych i zapłaty za dostawy materiałów w formie 
przedpłaty; 

– realizację płatności faktur podwykonawców na zasadzie natychmiastowego uruchomienia płatności przy 
zastosowaniu tzw. sconta w wysokości 3%. 

Zarząd Emitenta zakłada, iŜ realizacja niniejszego celu emisyjnego – wydatkowanie kwoty, zostanie zrealizowana w 
okresie 4 miesięcy od daty pozyskania środków pienięŜnych z emisji Akcji serii D. 

3. Przedsiębiorstwo budowlane działające w warunkach konkurencji musi dostosować swój potencjał do wymogów 
nowoczesnego placu budowy. W związku z tym Emitent planuje zakup sprzętu w zakresie technologii specjalistycznych 
deskowań wielkowymiarowych i systemów rusztowań, który poprawi w sposób istotny wydajność pracy na budowach – 
planowana kwota inwestycji to ok. 2.000.000 zł, planowany czas realizacji inwestycji - do końca I kwartału 2010 roku. 

 
Cele 1, 2, 3 realizował będzie bezpośrednio Emitent. 
 
W przypadku nie uzyskania z emisji Akcji serii D środków pienięŜnych w wysokości potrzebnej do zrealizowania 
załoŜonych celów emisyjnych, Emitent w pierwszej kolejności będzie realizował cel emisyjny wskazane w punkcie 3, gdyŜ 
jego realizacja ma przyczynić się w istotny sposób do poprawienia konkurencyjności i efektywności jego Grupy Kapitałowej. 
Emitent będzie dąŜył takŜe do minimalizacji kwot środków finansowych w ramach celu 1 poprzez moŜliwości kompensat 
przedmiotowych zobowiązań z naleŜnościami za prace związane z generalnym wykonawstwem (w przypadku nieruchomości 
połoŜonej w Bolesławcu) i naleŜności ze sprzedaŜy lokali usługowych (w przypadku nieruchomości połoŜonej w Jeleniej 
Górze przy ulicy Kiepury).  
Nadrzędnym celem Emitenta jest realizacja wszystkich projektów emisyjnych z załoŜeniem ewentualnego przesunięcia w 
czasie ich realizacji. Emitent moŜe równieŜ podjęć decyzję o współfinansowaniu celów emisyjnych z bieŜących przepływów 
pienięŜnych, kredytów i leasingów.  
Na dzień zatwierdzenia niniejszego Aneksu Zarząd Emitenta nie jest w stanie określić jednoznacznie jaką strategię 
inwestycyjną w ramach celów emisyjnych przyjmie, gdyŜ nie zna kwoty środków pienięŜnych pozyskanych z emisji Akcji 
serii D. 
W okresie pomiędzy pozyskaniem środków finansowych z emisji Akcji serii D, a ich wykorzystaniem w ramach realizacji 
celów emisyjnych, Emitent: ulokuje pozyskane środki w instrumenty dłuŜne – obligacje Skarbu Państwa lub dokona lokat 
bankowych. Wyklucza się inwestowanie środków z emisji na rynku akcji. 
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Autopoprawka 2 
Było str. 25, pkt IX.6: 
Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii D i ich wprowadzenia do obrotu giełdowego wynoszą ok. 1.000.000 zł. PowyŜsze 
szacunki zakładają, Ŝe zostaną objęte wszystkie Akcje Serii D, a cena emisyjna jednej akcji wyniesie 6 zł. 
Koszty emisji Akcji Serii D oraz ich wprowadzenia do obrotu giełdowego obejmą: koszty przygotowania Prospektu, 
oferowania Akcji Serii D, usług doradców Spółki, druku i publikacji Prospektu oraz ogłoszeń obligatoryjnych, działań 
promocyjnych i reklamowych, koszty związane z opłatami uiszczanymi KNF, GPW i KDPW oraz opłaty sądowe i 
notarialne. 
Jest: 
Dla ceny emisyjnej wynoszącej 2,20 zł za jedną Akcję Serii D szacunkowe koszty emisji Akcji Serii D i koszty 
wprowadzenia do obrotu giełdowego Akcji Serii C i D wynoszą około 990.000 zł. PowyŜsze szacunki zakładają, Ŝe zostaną 
objęte wszystkie Akcje Serii D, a subemitent usługowy wykona w pełni swoje zobowiązanie subemisyjne. 
Koszty emisji Akcji Serii D oraz wprowadzenia do obrotu giełdowego Akcji Serii C i D obejmą: koszty przygotowania 
Prospektu, oferowania Akcji Serii D, usług doradców Spółki, druku i publikacji Prospektu, ogłoszeń obligatoryjnych, działań 
promocyjnych i reklamowych, koszty związane z opłatami uiszczanymi GPW i KDPW, opłaty sądowe i notarialne oraz 
wynagrodzenie subemitenta. 
 
Autopoprawka 3 
Było str. 30, pkt I.14: 
Prezentując cele emisyjne Emitent załoŜył maksymalną liczbę subskrybowanych akcji tj. 4.000.000 Akcji serii D oraz cenę 
emisyjna w wysokości 6 zł, co dało łącznie wpływy brutto na poziomie 24.000.000 zł - wpływy netto oszacowane zostały na 
poziomie ok. 23.000.000 zł.  
W przypadku nie uzyskania z emisji Akcji serii D środków pienięŜnych w wysokości potrzebnej do zrealizowania 
załoŜonych celów emisyjnych, Emitent w pierwszej kolejności będzie realizował cele emisyjne wskazane w punkcie 3 
Rozdziału III.4 Dokumentu Ofertowego, gdyŜ ich realizacja ma przyczynić się w istotny sposób do poprawienia 
konkurencyjności i efektywności jego Grupy Kapitałowej. Emitent będzie dąŜył takŜe do minimalizacji kwot środków 
finansowych w ramach celu 1 wskazanego w Rozdziale III.4 Dokumentu Ofertowego poprzez moŜliwości kompensat 
przedmiotowych zobowiązań z naleŜnościami za prace związane z generalnym wykonawstwem (w przypadku nieruchomości 
połoŜonej w Bolesławcu) i naleŜności ze sprzedaŜy lokali usługowych (w przypadku nieruchomości połoŜonej w Jeleniej 
Górze przy ulicy Kiepury. Ponadto w przypadku, gdy pozyskane w ramach publicznej emisji Akcji serii D środki finansowe 
będę znacząco niŜsze od kwoty 23.000.000 zł (wartość netto wpływów) Emitent w bardzo istotny sposób ograniczy środki 
finansowe na cel emisyjny wskazany w punkcie 4 Rozdziału III.4 Dokumentu Ofertowego. 
Nadrzędnym celem Emitenta jest realizacja wszystkich projektów emisyjnych z załoŜeniem ewentualnego przesunięcia w 
czasie ich realizacji. Emitent moŜe równieŜ podjęć decyzję o współfinansowaniu celów emisyjnych z bieŜących przepływów 
pienięŜnych, kredytów i leasingów.  
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Zarząd Emitenta nie jest w stanie określić jednoznacznie jaką strategię 
inwestycyjną w ramach celów emisyjnych przyjmie, gdyŜ nie zna kwoty środków pienięŜnych pozyskanych z emisji Akcji 
serii D. 
Jest: 
Prezentując cele emisyjne Emitent załoŜył maksymalną liczbę subskrybowanych akcji tj. 4.000.000 Akcji serii D oraz cenę 
emisyjna w wysokości 2,20 zł, co dało łącznie wpływy brutto na poziomie 8.800.000 zł - wpływy netto oszacowane zostały 
na poziomie ok. 7.810.000 zł.  
W przypadku nie uzyskania z emisji Akcji serii D środków pienięŜnych w wysokości potrzebnej do zrealizowania 
załoŜonych celów emisyjnych, Emitent w pierwszej kolejności będzie realizował cel emisyjny wskazany w punkcie 3 
Rozdziału III.4 Dokumentu Ofertowego, gdyŜ jego realizacja ma przyczynić się w istotny sposób do poprawienia 
konkurencyjności i efektywności jego Grupy Kapitałowej. Emitent będzie dąŜył takŜe do minimalizacji kwot środków 
finansowych w ramach celu 1 wskazanego w Rozdziale III.4 Dokumentu Ofertowego poprzez moŜliwości kompensat 
przedmiotowych zobowiązań z naleŜnościami za prace związane z generalnym wykonawstwem (w przypadku nieruchomości 
połoŜonej w Bolesławcu) i naleŜności ze sprzedaŜy lokali usługowych (w przypadku nieruchomości połoŜonej w Jeleniej 
Górze przy ulicy Kiepury).  
Nadrzędnym celem Emitenta jest realizacja wszystkich projektów emisyjnych z załoŜeniem ewentualnego przesunięcia w 
czasie ich realizacji. Emitent moŜe równieŜ podjęć decyzję o współfinansowaniu celów emisyjnych z bieŜących przepływów 
pienięŜnych, kredytów i leasingów.  
Na dzień zatwierdzenia niniejszego Aneksu Zarząd Emitenta nie jest w stanie określić jednoznacznie jaką strategię 
inwestycyjną w ramach celów emisyjnych przyjmie, gdyŜ nie zna kwoty środków pienięŜnych pozyskanych z emisji Akcji 
serii D. 
 
Autopoprawka 4 
Było str. 53, pkt V.2.3: 
Wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego, spółki naleŜące do Grupy Kapitałowej Emitenta nie podjęły 
Ŝadnych wiąŜących zobowiązań w zakresie inwestycji.  
Plan inwestycji Emitenta oraz pozostałych Spółek z jego Grupy Kapitałowej uzaleŜniony jest od przygotowywanej oferty 
publicznej akcji i jej wartości. Będzie on dotyczył przede wszystkim modernizacji i organizacji bazy sprzętowej, zakupu 
pojazdów, maszyn i sprzętu budowlanego np. Ŝurawie budowlane górno i dolno obrotowe, Ŝuraw samochodowy, deskowania 
wielkowymiarowe, rusztowania na potrzeby realizacji projektów budowlanych. 
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W zakresie wymienionych wyŜej głównych inwestycji nie zostały podjęte na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu 
Emisyjnego wiąŜące zobowiązania.  
Jest: 
Wg stanu na dzień zatwierdzenia niniejszego Aneksu, spółki naleŜące do Grupy Kapitałowej Emitenta nie podjęły Ŝadnych 
wiąŜących zobowiązań w zakresie inwestycji.  
Plan inwestycji Emitenta oraz pozostałych Spółek z jego Grupy Kapitałowej uzaleŜniony jest od przygotowywanej oferty 
publicznej akcji i jej wartości. Będzie on dotyczył zakupu sprzętu w zakresie technologii specjalistycznych deskowań 
wielkowymiarowych oraz rusztowań na potrzeby realizacji projektów budowlanych. 
W zakresie wymienionych wyŜej inwestycji nie zostały podjęte na dzień zatwierdzenia niniejszego Aneksu wiąŜące 
zobowiązania.  
 
Autopoprawka 5 
Dodano str. 224, pkt V.4.3: 
W dniu 1 grudnia 2009 r. Zarząd Emitenta zawarł umowę o submisję inwestycyjną z Funduszem IPOPEMA 28 Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Waliców 11, 00-851 Warszawa, 
reprezentowanym przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy 
ulicy Waliców 11, 00-851 Warszawa. Zgodnie z warunkami tej umowy subemitent zobowiązał się złoŜyć i opłacić w całości 
zapis na Akcje Serii D w ilości, która zapewni, iŜ łączna suma zapisów na Akcje Serii D, złoŜonych i opłaconych w całości 
przez inwestorów oraz zapisu złoŜonego i opłaconego w całości przez subemitenta, obejmować będzie co najmniej 2.500.000 
Akcji Serii D. Jednak maksymalna wartość zapisu złoŜonego i opłaconego w całości przez subemitenta, liczona jako iloczyn 
liczby Akcji Serii D objętych zapisem subemitenta i ceny emisyjnej nie będzie wyŜsza niŜ 2.200.000,00 złotych. 
Subemitent upowaŜniony jest do otrzymania prowizji za gotowość do wykonania zobowiązania subemisyjnego, w wysokości 
44.000 złotych. Z tytułu wykonania zobowiązania subemisyjnego subemitent upowaŜniony jest do otrzymania 
wynagrodzenia w wysokości 8% iloczynu liczby Akcji Serii D objętych przez subemitenta i ceny emisyjnej. 

 
Autopoprawka 6 
Dodano str. 224, pkt V.4.4: 
Sfinalizowanie umowy o submisję inwestycyjną ma nastąpić do dnia zamknięcia subskrypcji, a więc 14 grudnia 2009 r. 
 
Autopoprawka 7 
Było str. 226 - 227, pkt V.7: 
Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii D i ich wprowadzenia do obrotu giełdowego wynoszą około 1.000.000 zł. Przy ich 
uwzględnieniu Emitent pozyska z emisji Akcji Serii D około 23.000.000 zł. PowyŜsze szacunki zakładają, Ŝe zostaną objęte 
wszystkie Akcje Serii D, a cena emisyjna jednej akcji wyniesie 6 zł. Koszty emisji Akcji Serii D oraz ich wprowadzenia do 
obrotu giełdowego obejmą: koszty przygotowania Prospektu, oferowania Akcji Serii D, usług doradców Spółki, druku i 
publikacji Prospektu oraz ogłoszeń obligatoryjnych, działań promocyjnych i reklamowych, koszty związane z opłatami 
uiszczanymi KNF, GPW i KDPW oraz opłaty sądowe i notarialne. 
 
Tabela 1 Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii D (w zł) 

Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, doradztwa i obsługi emisji 570.000 zł. 
Koszt druku prospektu, koszt publikacji prospektu oraz ogłoszeń obligatoryjnych, działania promocyjne i 
reklamowe 200.000 zł. 

Inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 150.000 zł. 

Opłaty sądowe i notarialne 80.000 zł. 

RAZEM 1.000.000 zł. 
Jest: 
Dla ceny emisyjnej wynoszącej 2,20 zł za jedną Akcję Serii D szacunkowe koszty emisji Akcji Serii D i koszty 
wprowadzenia do obrotu giełdowego Akcji Serii C i D wynoszą około 990.000 zł. Przy ich uwzględnieniu Emitent pozyska z 
emisji Akcji Serii D około 7.810.000 zł. PowyŜsze szacunki zakładają, Ŝe zostaną objęte wszystkie Akcje Serii D, a 
subemitent usługowy wykona w pełni swoje zobowiązanie subemisyjne opisane w pkt. V.4.3 Prospektu. Koszty emisji Akcji 
Serii D oraz wprowadzenia do obrotu giełdowego Akcji Serii C i D obejmą: koszty przygotowania Prospektu, oferowania 
Akcji Serii D, usług doradców Spółki, druku i publikacji Prospektu, ogłoszeń obligatoryjnych, działań promocyjnych i 
reklamowych, koszty związane z opłatami uiszczanymi GPW i KDPW, opłaty sądowe i notarialne oraz wynagrodzenie 
subemitenta. 
 
Tabela 2 Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii D (w zł) 

Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, doradztwa i obsługi emisji 595.000 zł. 
Koszt druku prospektu, koszt publikacji prospektu oraz ogłoszeń obligatoryjnych, działania promocyjne i 
reklamowe 75.000 zł. 

Inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 30.000 zł. 

Opłaty sądowe i notarialne 70.000 zł. 

Wynagrodzenie subemitenta 220.000 zł. 
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RAZEM 990.000 zł. 
 
Autopoprawka 8 
Było str. 25, pkt IX.6: 
Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii D i ich wprowadzenia do obrotu giełdowego wynoszą ok. 1.000.000 zł. PowyŜsze 
szacunki zakładają, Ŝe zostaną objęte wszystkie Akcje Serii D, a cena emisyjna jednej akcji wyniesie 6 zł. 
Koszty emisji Akcji Serii D oraz ich wprowadzenia do obrotu giełdowego obejmą: koszty przygotowania Prospektu, 
oferowania Akcji Serii D, usług doradców Spółki, druku i publikacji Prospektu oraz ogłoszeń obligatoryjnych, działań 
promocyjnych i reklamowych, koszty związane z opłatami uiszczanymi KNF, GPW i KDPW oraz opłaty sądowe i 
notarialne. 
Jest: 
Dla ceny emisyjnej wynoszącej 2,20 zł za jedną Akcję Serii D szacunkowe koszty emisji Akcji Serii D i koszty 
wprowadzenia do obrotu giełdowego Akcji Serii C i D wynoszą około 990.000 zł. PowyŜsze szacunki zakładają, Ŝe zostaną 
objęte wszystkie Akcje Serii D, a subemitent usługowy wykona w pełni swoje zobowiązanie subemisyjne. 
Koszty emisji Akcji Serii D oraz wprowadzenia do obrotu giełdowego Akcji Serii C i D obejmą: koszty przygotowania 
Prospektu, oferowania Akcji Serii D, usług doradców Spółki, druku i publikacji Prospektu, ogłoszeń obligatoryjnych, działań 
promocyjnych i reklamowych, koszty związane z opłatami uiszczanymi GPW i KDPW, opłaty sądowe i notarialne oraz 
wynagrodzenie subemitenta. 
 
 
 
 
 

Pełnomocnik Emitenta 
 
Jarosław Mizera 
 


