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ANEKS NR 1 

 
do Prospektu Emisyjnego QUMAK-SEKOM S.A. 

zatwierdzonego przez Komisj ę Papierów Warto ściowych i Giełd w dniu 14 lipca 2006 r. 
 

Prospekt Emisyjny QUMAK-SEKOM S.A. został zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych i 

Giełd w dniu 14 lipca 2006 r. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie 

Emisyjnym opublikowanym w dniu 11 lipca na stronach www.qumak.pl i www.bdm.pkobp.pl w Punktach 

Obsługi Klienta Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A.. 

Niniejszy Aneks przygotowano w związku z faktem zawarcia przez Emitenta w dniu 19 lipca 2006 roku 

umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim 

Spółką Akcyjną – Bankowym Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 oraz 

rozszerzenia sieci Punktów Obsługi Klienta Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. o Punkt 

Obsługi Klienta w Lubinie. Numer strony i punkt dotyczą Prospektu zatwierdzonego przez Komisję 

Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 14 lipca 2006 r., a opublikowanego w dniu 17 lipca 2006 r.  

 
Zmiana:  
 
Było: str. 221 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie podjął decyzji odnośnie podpisania umowy o subemisję 
inwestycyjną. 

Jest: str. 221 

Umowa Subemisyjna 

Emitent oraz Oferujący zawarli w dniu 19 lipca 2006 roku umowę o subemisję inwestycyjną. Zgodnie z 
postanowieniami umowy, Oferujący, działając w charakterze Subemitenta, zobowiązał się, że w okresie 
przyjmowania zapisów na Akcje Serii I, jeśli nie wszystkie Akcje Serii I zostaną należycie subskrybowane 
oraz gdy liczba Akcji Serii I subskrybowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych powiększona o 
liczbę Akcji Serii I, które zostaną przesunięte z Transzy Inwestorów Indywidualnych, będzie mniejsza niż 
liczba 1.917.932, Oferujący wykona zobowiązanie subemisyjne. Gwarancji nie podlega 582.068 Akcji 
Serii I, które Emitent zamierza przydzielić w Transzy Inwestorów Indywidualnych. 

Za wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy Oferujący otrzyma od Emitenta wynagrodzenie 
prowizyjne w wysokości 1% od wartości łącznej liczby Akcji Serii I objętych zobowiązaniem 
subemisyjnym, obliczonym jako iloczyn liczby Akcji Serii I objętych zobowiązaniem Subemitenta i Ceny 
Emisyjnej.  

Dodatkowo Emitent zobowiązał się, że bez zgody Oferującego przez okres 360 dni od dnia zakończenia 
Publicznej Oferty Emitent nie będzie podejmować żadnych działań zmierzających do emisji, oferowania, 
obciążenia, sprzedaży lub innego rozporządzenia akcjami Emitenta, bez zgody Oferującego, w 
szczególności nie zawrze jakichkolwiek umów mających na celu emisję obligacji zamiennych na akcje 
Emitenta, obligacji z prawem pierwszeństwa, warrantów lub innych instrumentów. 

Oferujący oraz Emitent są uprawnieni do rozwiązania umowy, w szczególności w przypadku, gdy 
którekolwiek z zapewnień lub oświadczeń Emitenta okaże się niezgodne z rzeczywistym stanem 
faktycznym lub prawnym. 

Umowa zostanie sfinalizowana wraz z chwilą dokonania przydziału Akcji Serii I.  
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Zmiana:  
 
Było: str. 221 
 
Nie występują podmioty posiadające wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na 

rynku wtórnym, zapewniający płynność za pomocą kwotowania ofert kupna lub sprzedaży. 

Jest: str. 221 

Emitent zawarł w dniu 19 lipca 2006 roku umowę o pełnienie funkcji animatora Emitenta z Powszechną 

Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną – Bankowym Domem Maklerskim z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Puławskiej 15. Zgodnie z § 88 ust. 1 Regulaminu GPW animatorem Emitenta jest 

członek giełdy lub podmiot, który na podstawie umowy z Emitentem zobowiąże się do wspomagania 

płynności danego instrumentu finansowego. Działanie animatora Emitenta polega na składaniu na własny 

rachunek zleceń kupna i sprzedaży akcji Emitenta. 
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