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ANEKS NR 3 

 
do Prospektu Emisyjnego QUMAK-SEKOM S.A. 

zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych 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 3 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie 
Emisyjnym opublikowanym w dniu 17 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 otrzymania przez Emitenta zawiadomień w trybie art. 
69 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Narodowego Funduszu 
Inwestycyjnego Magna Polonia S.A i SEB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. 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 1: 

 
Str. 79 
Było:  
 
ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE 
Jedynym akcjonariuszem Emitenta posiadającym ponad 5% udział w kapitale zakładowym Emitenta jest Narodowy 
Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 25, będący właścicielem 
5.277.156 akcji, w tym: 

a) 1.460.000 akcji Serii A; 

b) 500.000 akcji Serii C; 

c) 1.001.520 akcji Serii D; 

d) 1.000.000 akcji Serii F; 

e) 1.315.636 akcji Serii H; 

reprezentujących łącznie 74,85% kapitału zakładowego Emitenta. 

1. Informacje o innych prawach głosu posiadanych przez głównych akcjonariuszy Emitenta 
Główni akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu niż związane z akcjami określonymi w punkcie powyżej. 

2. Informacje na temat podmiotu dominującego wobec Emitenta, lub podmiotu sprawującego kontrolę nad 
Emitentem, charakter kontroli i istniejące mechanizmy, które zapobiegają jej nadużywaniu 

Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. 

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana 
Pawła II 25. 

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. jest bezpośrednio podmiotem dominującym w stosunku do 
Emitenta, posiadającym pakiet 74,85% akcji Emitenta, z którymi związane jest prawo do 74,85% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
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Kontrola sprawowana nad Emitentem przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. ma charakter 
kapitałowy. Polega ona na tym, że:  
(i) poprzez prawo głosu wynikające z akcji posiadanych w kapitale zakładowym Emitenta, Narodowy Fundusz 

Inwestycyjny Magna Polonia S.A. może na Walnych Zgromadzeniach Emitenta wybierać członków Rady 
Nadzorczej Emitenta oraz podejmować uchwały w istotnych sprawach Emitenta;  

(ii) poprzez wybranych członków Rady Nadzorczej Emitenta, Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. 
może pośrednio wybierać członków Zarządu Emitenta; oraz 

(iii) poprzez wybranych członków Zarządu Emitenta, Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. może  
pośrednio wywierać decydujący wpływ na działalność Emitenta.   

Mechanizmy zapobiegające nadużywaniu kontroli kapitałowej przewidziane są w szerokim zakresie przez 
obowiązujące przepisy. Należą do nich: 
(a)  prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (sprzecznych z prawem, statutem spółki, dobrymi 

obyczajami, godzących w interes spółki lub mających na celu pokrzywdzenie akcjonariusza) – na podstawie art. 
422 lub 425 KSH; 

(b) prawo żądania przez mniejszościowych akcjonariuszy:  
(i) wyboru członków rady nadzorczej spółki oddzielnymi grupami – na podstawie art. 385 KSH; 
(ii) udzielenia przez zarząd informacji dotyczących spółki – na podstawie art. 428 KSH; 
(iii) w spółce publicznej – zbadania przez biegłego rewidenta określonego zagadnienia związanego z 

utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw – na podstawie art. 84-86 Ustawy o Ofercie Publicznej;  
(c) odpowiedzialność cywilnoprawna i karna członków organów spółki za działanie na szkodę spółki – na podstawie 

art. 483 oraz 585 KSH; oraz 
(d) prawo wierzycieli spółki do żądania uznania umów lub innych czynności spółki za bezskuteczne jeśli zostały 

dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli lub czynią niemożliwym zadośćuczynienie ich roszczeniom – na 
podstawie art. 59 lub 527-534 kodeksu cywilnego. 

 

3. Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja w przyszłości może spowodować 
zmiany w sposobie kontroli Emitenta 
Emitentowi nie są znane jakiekolwiek ustalenia, w wyniku których w przyszłości mogą nastąpić zmiany w sposobie 
kontroli Emitenta, poza zamiarem sprzedaży akcji przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. na 
podstawie niniejszego prospektu, Programem Motywacyjnym, oraz umową, o której mowa w części Informacje o 
posiadanych przez członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych akcjach i opcjach na akcje 
Emitenta. 

 
Jest:  
 
ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE 
Jedynym akcjonariuszem Emitenta posiadającym ponad 5% udział w kapitale zakładowym Emitenta na dzień 
zatwierdzenia prospektu był  Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana 
Pawła II 25, będący właścicielem 5.277.156 akcji, w tym: 

a) 1.460.000 akcji Serii A; 

b) 500.000 akcji Serii C; 

c) 1.001.520 akcji Serii D; 

d) 1.000.000 akcji Serii F; 

e) 1.315.636 akcji Serii H; 

reprezentujących łącznie 74,85% kapitału zakładowego Emitenta. 

W dniu 3 sierpnia 2006 r. Emitent został zawiadomiony o zbyciu przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna 
Polonia S.A. 4.048.480 akcji Emitenta. Zbyty pakiet akcji stanowi 57.42% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. 

Aktualnie Fundusz posiada 1.228.676 akcji Emitenta stanowiących 17,43% kapitału zakładowego i tyle samo głosów 
na Walnym zgromadzeniu. 
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W dniu 3 sierpnia 2006 r. Emitent został zawiadomiony przez SEB 1 – Zrównoważonego Wzrostu Funduszy 
Inwestycyjny Otwarty („SEB 1”), SEB 3 – Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty („SEB 3”) oraz SEB 4 – Stabilnego 
Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty („SEB 4”) zarządzanych przez SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
S.A., iż w wyniku zarejestrowania na rachunkach Funduszy w dniu 2 sierpnia 2006r. 273.528 praw do akcji serii I 
Emitenta  oraz 446.472 akcji Emitenta łączny udział Funduszy w kapitale akcyjnym przekroczył 5% i może 
potencjalnie wynieść 7,54% kapitału, co daje 7,54% głosów w ogólnej liczbie na Walnym Zgromadzeniu przy 
założeniu, że dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji wszystkich akcji serii I. 

 

1. Informacje o innych prawach głosu posiadanych przez głównych akcjonariuszy Emitenta 
Główni akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu niż związane z akcjami określonymi w punkcie powyżej. 

2. Informacje na temat podmiotu dominującego wobec Emitenta, lub podmiotu sprawującego kontrolę nad 
Emitentem, charakter kontroli i istniejące mechanizmy, które zapobiegają jej nadużywaniu 

Na dzień zatwierdzenia prospektu podmiotem dominującym wobec Emitenta był Narodowy Fundusz Inwestycyjny 
Magna Polonia S.A., który posiadał 5.277.156 akcji reprezentujących łącznie 74,85% kapitału zakładowego Emitenta. 
Na skutek  zbycia przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. akcji Emitenta stanowiących 57.42% 
kapitału zakładowego, Narodowy Fundusz Inwestycyjny „Magna Polonia” S.A. przestał być podmiotem dominującym 
wobec Emitenta. 

 

3. Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja w przyszłości może spowodować 
zmiany w sposobie kontroli Emitenta 
Emitentowi nie są znane jakiekolwiek ustalenia, w wyniku których w przyszłości mogą nastąpić zmiany w sposobie 
kontroli Emitenta, poza Programem Motywacyjnym oraz umową, o której mowa w części Informacje o posiadanych 
przez członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych akcjach i opcjach na akcje Emitenta. 

Zmiana 2: 
 

Str. 80 
Było:  
 
ROZDZIAŁ XI UMOWY Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, MAJĄCE 
ISTOTNE ZNACZENIE DLA EMITENTA 
W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi, Emitent zawarł niżej opisane transakcje z podmiotami 
powiązanymi.  

Powiązanie Emitenta z podmiotami powiązanymi miało  następujący charakter.   

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. jest bezpośrednio podmiotem dominującym w stosunku do 
Emitenta, posiadając pakiet 74,85%  akcji Emitenta, z którymi związane jest prawo do 74,85% ogólnej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

WiedzaNet Sp. z o.o. jest podmiotem, w którym Emitent posiadał znaczący udział kapitałowy od dnia 24 września 
2002 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. Od dnia 24 września 2002 r. do dnia 2 lutego 2003 r. Emitent posiadał udziały 
stanowiące ponad 50% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników WiedzaNet Sp. z 
o.o., natomiast od dnia 3 lutego 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. Emitent posiadał udziały stanowiące 45,25% 
kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników WiedzaNet Sp. z o.o. Ponadto w 
okresie od 3 lutego 2003 r. do 30 czerwca 2004 r. Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. posiadała 
udziały stanowiące 51,32% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników WiedzaNet 
Sp. z o.o. 

Bank Zachodni WBK S.A. wraz z grupą kapitałową BZ WBK S.A. posiada akcje Narodowego Funduszu 
Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. stanowiące 45,27% jej kapitału zakładowego, co uprawnia Bank Zachodni WBK 
S.A. i podmioty należące do grupy kapitałowej  BZ WBK S.A. do 45,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu NFI 
Magna Polonia S.A. 



Aneks nr 3          
 

Prospekt Emisyjny ● Aneks nr 3   
 

Pulsar Electronics Sp. z o.o. jest podmiotem, w którym Emitent posiadał znaczący udział kapitałowy od 3 lipca 2000 r. 
do dnia 29 grudnia 2004 r. W tym okresie Emitent posiadał udziały stanowiące ponad 50% kapitału zakładowego i 
ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Pulsar Electronics Sp. z o.o. 

(…) 
 
Jest:  
 
ROZDZIAŁ XI UMOWY Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, MAJĄCE 
ISTOTNE ZNACZENIE DLA EMITENTA 
W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi, Emitent zawarł niżej opisane transakcje z podmiotami 
powiązanymi.  

Powiązanie Emitenta z podmiotami powiązanymi miało  następujący charakter.   

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. na dzień zatwierdzenia prospektu był bezpośrednio podmiotem 
dominującym w stosunku do Emitenta, posiadając pakiet 74,85%  akcji Emitenta, z którymi związane jest prawo do 
74,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

W dniu 3 sierpnia 2006 r. Emitent został zawiadomiony o zbyciu przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna 
Polonia S.A. 4.048.480 akcji Emitenta. Zbyty pakiet akcji stanowi 57.42% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. 

Aktualnie Fundusz posiada 1.228.676 akcji Emitenta stanowiących 17,43% kapitału zakładowego i tyle samo głosów 
na Walnym zgromadzeniu. 

WiedzaNet Sp. z o.o. jest podmiotem, w którym Emitent posiadał znaczący udział kapitałowy od dnia 24 września 
2002 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. Od dnia 24 września 2002 r. do dnia 2 lutego 2003 r. Emitent posiadał udziały 
stanowiące ponad 50% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników WiedzaNet Sp. z 
o.o., natomiast od dnia 3 lutego 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. Emitent posiadał udziały stanowiące 45,25% 
kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników WiedzaNet Sp. z o.o. Ponadto w 
okresie od 3 lutego 2003 r. do 30 czerwca 2004 r. Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. posiadała 
udziały stanowiące 51,32% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników WiedzaNet 
Sp. z o.o. 

Bank Zachodni WBK S.A. wraz z grupą kapitałową BZ WBK S.A. posiada akcje Narodowego Funduszu 
Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. stanowiące 45,27% jej kapitału zakładowego, co uprawnia Bank Zachodni WBK 
S.A. i podmioty należące do grupy kapitałowej  BZ WBK S.A. do 45,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu NFI 
Magna Polonia S.A. 

Pulsar Electronics Sp. z o.o. jest podmiotem, w którym Emitent posiadał znaczący udział kapitałowy od 3 lipca 2000 r. 
do dnia 29 grudnia 2004 r. W tym okresie Emitent posiadał udziały stanowiące ponad 50% kapitału zakładowego i 
ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Pulsar Electronics Sp. z o.o. 

 

 
Zmiana 3: 
 
Str. 83 
Było:  
 
 

ROZDZIAŁ XIII INFORMACJE O EMITENCIE 
1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 
QUMAK – SEKOM Spółka Akcyjna. Emitent może używać firmy w skrócie QUMAK – SEKOM S.A. 
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2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz numer rejestracyjny 
Emitent jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000019455. 

3. Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony 
Emitent został utworzony poprzez przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną na podstawie przepisów kodeksu 
handlowego. Uchwałę o przekształceniu podjęło Zgromadzenie Wspólników SEKOM Sp. z o.o. w dniu 4 grudnia 1997 
r., którego obrady zaprotokołował notariusz Waldemar Leśniewski z kancelarii notarialnej w Warszawie za rep. A Nr 
12306/97. W tym samym dniu wszyscy wspólnicy SEKOM Sp. z o.o. w jednym akcie notarialnym, sporządzonym 
przez notariusza Waldemara Leśniewskiego z kancelarii notarialnej w Warszawie za rep. A Nr 12313/97 złożyli 
oświadczenie o przystąpieniu do spółki akcyjnej i objęciu akcji. 

Spółka powstała z chwilą jej wpisu do ówczesnego rejestru handlowego w dniu 23 grudnia 1997 r. 

Czas trwania Emitenta jest nieograniczony. 

4. Siedziba i forma Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa 
Emitent, kraj siedziby (utworzenia) oraz adres i numer telefonu jego siedziby statutowej 
Emitent ma siedzibę w Warszawie i działa w formie spółki akcyjnej. Emitent posiada Oddział  w Krakowie i Filię w 
Bielsku Białej. 

Emitent działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów. 

Krajem siedziby (utworzenia) Emitenta jest Rzeczpospolita Polska. 

Adres Emitenta to: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa. 

Numer telefonu siedziby statutowej Emitenta to: 0-22 519-08-00. 

 

5. Struktura organizacyjna Emitenta 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie posiada podmiotów zależnych. 

 

6. Opis miejsca Emitenta w grupie kapitałowej 
Jedynym akcjonariuszem, posiadającym ponad 5% udział w kapitale zakładowym Emitenta, jest Narodowy Fundusz 
Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie, będący właścicielem akcji reprezentujących 74,85% 
kapitału zakładowego Emitenta. Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. jest spółką akcyjną z siedzibą 
w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 25.  

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. jest bezpośrednio podmiotem dominującym w stosunku do 
Emitenta, posiadając pakiet 74,85%  akcji Emitenta, z którymi związane jest prawo do 74,85% ogólnej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

7. Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach 
Według oświadczenia Zarządu Emitenta, Emitent nie uczestniczy w innych przedsiębiorstwach. 

 
Jest:  
 
 

ROZDZIAŁ XIII INFORMACJE O EMITENCIE 
1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 
QUMAK – SEKOM Spółka Akcyjna. Emitent może używać firmy w skrócie QUMAK – SEKOM S.A. 
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2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz numer rejestracyjny 
Emitent jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000019455. 

3. Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony 
Emitent został utworzony poprzez przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną na podstawie przepisów kodeksu 
handlowego. Uchwałę o przekształceniu podjęło Zgromadzenie Wspólników SEKOM Sp. z o.o. w dniu 4 grudnia 1997 
r., którego obrady zaprotokołował notariusz Waldemar Leśniewski z kancelarii notarialnej w Warszawie za rep. A Nr 
12306/97. W tym samym dniu wszyscy wspólnicy SEKOM Sp. z o.o. w jednym akcie notarialnym, sporządzonym 
przez notariusza Waldemara Leśniewskiego z kancelarii notarialnej w Warszawie za rep. A Nr 12313/97 złożyli 
oświadczenie o przystąpieniu do spółki akcyjnej i objęciu akcji. 

Spółka powstała z chwilą jej wpisu do ówczesnego rejestru handlowego w dniu 23 grudnia 1997 r. 

Czas trwania Emitenta jest nieograniczony. 

4. Siedziba i forma Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa 
Emitent, kraj siedziby (utworzenia) oraz adres i numer telefonu jego siedziby statutowej 
Emitent ma siedzibę w Warszawie i działa w formie spółki akcyjnej. Emitent posiada Oddział  w Krakowie i Filię w 
Bielsku Białej. 

Emitent działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów. 

Krajem siedziby (utworzenia) Emitenta jest Rzeczpospolita Polska. 

Adres Emitenta to: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa. 

Numer telefonu siedziby statutowej Emitenta to: 0-22 519-08-00. 

 

5. Struktura organizacyjna Emitenta 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie posiada podmiotów zależnych. 

 

6. Opis miejsca Emitenta w grupie kapitałowej 
Na dzień zatwierdzenia prospektu jedynym akcjonariuszem, posiadającym ponad 5% udział w kapitale zakładowym 
Emitenta, był Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie, będący właścicielem 
akcji reprezentujących 74,85% kapitału zakładowego Emitenta. Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. 
jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 25.  

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. na dzień zatwierdzenia prospektu był bezpośrednio podmiotem 
dominującym w stosunku do Emitenta, posiadając pakiet 74,85%  akcji Emitenta, z którymi związane jest prawo do 
74,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

W dniu 3 sierpnia 2006 r. Emitent został zawiadomiony o zbyciu przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna 
Polonia S.A. 4.048.480 akcji Emitenta. Zbyty pakiet akcji stanowi 57.42% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. 

Aktualnie, Fundusz posiada 1.228.676 akcji Emitenta stanowiących 17,43% kapitału zakładowego i tyle samo głosów 
na Walnym zgromadzeniu. 

7. Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach 
Według oświadczenia Zarządu Emitenta, Emitent nie uczestniczy w innych przedsiębiorstwach. 
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ROZDZIAŁ III INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH 
OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU 
 
1. Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych 

Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Publicznej Oferty: 

− 2.500.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii I wartości nominalnej 1 zł każda, 

− 5.277.156 Akcji należących do NFI Magna Polonia S.A. 

Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o 
wprowadzenie na rynek oficjalnych notowań: 

− od 2.000.000 do 2.500.000 Akcji Serii I, 

− od 2.000.000 do 2.500.000 praw do Akcji Serii I, 

− 7.050.082 akcji istniejących Spółki. 

 

Jest:  
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1. Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych 

Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Publicznej Oferty: 

− 2.500.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii I wartości nominalnej 1 zł każda, 

− 5.277.156 Akcji należących do NFI Magna Polonia S.A. 

Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o 
wprowadzenie na rynek oficjalnych notowań: 

− od 2.000.000 do 2.500.000 Akcji Serii I, 

− od 2.000.000 do 2.500.000 praw do Akcji Serii I, 

− 7.050.082 akcji istniejących Spółki. 

Zwraca się uwagę, że w związku z dojściem niniejszej oferty do skutku w dniu 3 sierpnia 2006 r. Emitent został 
zawiadomiony o zbyciu przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. 4.048.480 akcji Emitenta. Zbyty 
pakiet akcji stanowi 57.42% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Aktualnie, Fundusz posiada 1.228.676 akcji Emitenta stanowiących 17,43% kapitału zakładowego i tyle samo głosów 
na Walnym zgromadzeniu. 

 

Zmiana 5: 
 

Str. 215 
Było:  



Aneks nr 3          
 

Prospekt Emisyjny ● Aneks nr 3   
 

 
ROZDZIAŁ VI SUBSKRYPCJA  
Podmiotem Oferującym Akcje Oferowane jest: 

Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. 

ul. Puławska 15 
02-515 Warszawa 

1. Warunki i wielkość oferty 
Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Publicznej Oferty 7.777.156 akcji Qumak-Sekom S.A. w 
tym: 

2.500.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii I wartości nominalnej 1 zł każda, 

5.277.156 Akcji należących do NFI Magna Polonia S.A. 

Emisja Akcji Serii I dojdzie do skutku w przypadku należytego subskrybowania co najmniej 2.000.000 sztuk. 

W związku z Akcjami Serii I zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Prawa Do Akcji Serii I.  

Ponadto na podstawie niniejszego prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o 
wprowadzenie na rynek oficjalnych notowań: 

− od 2.000.000 do 2.500.000 Akcji serii I, 

− od 2.000.000 do 2.500.000 praw do Akcji Serii I, 

− 7.050.082 akcji istniejących Spółki. 

Akcje Serii I oraz Akcje należące do NFI Magna Polonia S.A. (,,Akcje Oferowane”) oferowane są w następujących 
transzach: 

− 1.500.000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych, 

− 6.277.156 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.  

Zarząd Emitenta może dokonać przesunięć Akcji Oferowanych po zakończeniu subskrypcji, a przed dokonaniem 
przydziału z zastrzeżeniem, że przesunięte do innej transzy będą mogły być tylko te akcje, które nie zostaną objęte 
prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. 

Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą i będzie jednakowa dla obu transz.  

Oferta Publiczna zostanie poprzedzona procesem budowy Księgi Popytu, w którym będą mogli wziąć udział 
inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Deklaracje 
składane przez inwestorów w ramach budowania Księgi Popytu będą miały charakter wiążący dla podmiotów je 
składających, przy czym w przypadku, gdy Spółka opublikuje aneks po rozpoczęciu budowy Księgi Popytu, deklaracja 
złożona przed jego publikacją może być wycofana. Na podstawie Księgi Popytu wysłane zostaną zaproszenia do 
złożenia zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Inwestorom, do których wysłane 
zostaną Zaproszenia, Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze wskazaną w nim liczbą akcji, pod 
warunkiem ich należytego subskrybowania i opłacenia. Pozostałym inwestorom składającym zapisy w Transzy 
Inwestorów Instytucjonalnych, Akcje Oferowane zostaną przydzielone uznaniowo. 

Inwestorzy zainteresowani udziałem w procesie budowy Księgi Popytu powinni skontaktować się bezpośrednio lub 
przez swojego brokera z Bankowym Domem Maklerskim PKO BP S.A. (ul. Puławska 15 w Warszawie lub 
telefonicznie: +48 (22) 521-78-30/33). 

W Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcje Oferowane zostaną przydzielone na zasadzie proporcjonalnej redukcji.  

W przypadku zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną akcje, które nie zostaną objęte zapisami będą mogły być 
zaoferowane i przydzielone subemitentowi inwestycyjnemu na warunkach określonych w ww. umowie. 
Subskrybowanie akcji przez subemitenta inwestycyjnego powinno nastąpić do czasu przydziału akcji. 

 
Jest:  
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Ponadto na podstawie niniejszego prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o 
wprowadzenie na rynek oficjalnych notowań: 

− od 2.000.000 do 2.500.000 Akcji serii I, 

− od 2.000.000 do 2.500.000 praw do Akcji Serii I, 

− 7.050.082 akcji istniejących Spółki. 
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Zarząd Emitenta może dokonać przesunięć Akcji Oferowanych po zakończeniu subskrypcji, a przed dokonaniem 
przydziału z zastrzeżeniem, że przesunięte do innej transzy będą mogły być tylko te akcje, które nie zostaną objęte 
prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. 

Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą i będzie jednakowa dla obu transz.  

Oferta Publiczna zostanie poprzedzona procesem budowy Księgi Popytu, w którym będą mogli wziąć udział 
inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Deklaracje 
składane przez inwestorów w ramach budowania Księgi Popytu będą miały charakter wiążący dla podmiotów je 
składających, przy czym w przypadku, gdy Spółka opublikuje aneks po rozpoczęciu budowy Księgi Popytu, deklaracja 
złożona przed jego publikacją może być wycofana. Na podstawie Księgi Popytu wysłane zostaną zaproszenia do 
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warunkiem ich należytego subskrybowania i opłacenia. Pozostałym inwestorom składającym zapisy w Transzy 
Inwestorów Instytucjonalnych, Akcje Oferowane zostaną przydzielone uznaniowo. 

Inwestorzy zainteresowani udziałem w procesie budowy Księgi Popytu powinni skontaktować się bezpośrednio lub 
przez swojego brokera z Bankowym Domem Maklerskim PKO BP S.A. (ul. Puławska 15 w Warszawie lub 
telefonicznie: +48 (22) 521-78-30/33). 

W Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcje Oferowane zostaną przydzielone na zasadzie proporcjonalnej redukcji.  
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W przypadku zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną akcje, które nie zostaną objęte zapisami będą mogły być 
zaoferowane i przydzielone subemitentowi inwestycyjnemu na warunkach określonych w ww. umowie. 
Subskrybowanie akcji przez subemitenta inwestycyjnego powinno nastąpić do czasu przydziału akcji. 
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4. Inne informacje 
Nie występują podmioty posiadające wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, 
zapewniający płynność za pomocą kwotowania ofert kupna lub sprzedaży. 

Nie jest planowane przeprowadzania działań związanych ze stabilizacją kursu akcji. 

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

Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedażą 
 

Imię i nazwisko lub nazwa i adres miejsca pracy lub siedziby osoby lub podmiotu oferującego papierów 
wartościowych do sprzedaży 

Podmiotem oferującym akcje Spółki do sprzedaży jest Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. 
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana 
Pawła II 25. 

Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez każdego ze sprzedających właścicieli papierów 
wartościowych 

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. oferuje do sprzedaży 5.277.156 akcji zwykłych na okaziciela. 

Numery akcji posiadanych przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. w poszczególnych seriach są 
następujące: 

Seria A – 0000001 – 0480000 oraz 0500001 – 1480000 

Seria C – 0000001 – 0500000 

Seria D – 0448481 – 1450000 

Seria F – 0000001 – 1000000 

Seria H - H0000001 - H1315636 
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Aneks nr 3          
 

Prospekt Emisyjny ● Aneks nr 3   
 

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana 
Pawła II 25. 

Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez każdego ze sprzedających właścicieli papierów 
wartościowych 

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. oferuje do sprzedaży 5.277.156 akcji zwykłych na okaziciela. 

Numery akcji posiadanych przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. w poszczególnych seriach są 
następujące: 

Seria A – 0000001 – 0480000 oraz 0500001 – 1480000 

Seria C – 0000001 – 0500000 

Seria D – 0448481 – 1450000 

Seria F – 0000001 – 1000000 

Seria H - H0000001 - H1315636 

Zwraca się uwagę, że w związku z dojściem niniejszej oferty do skutku, w dniu 3 sierpnia 2006 r. Emitent został 
zawiadomiony o zbyciu przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. 4.048.480 akcji Emitenta. Zbyty 
pakiet akcji stanowi 57.42% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Aktualnie, Fundusz posiada 1.228.676 akcji Emitenta stanowiących 17,43% kapitału zakładowego i tyle samo głosów 
na Walnym zgromadzeniu. 
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ROZDZIAŁ IX ROZWODNIENIE 
1. Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariat Spółki przedstawia się następująco:  

Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów na WZA 
% udział w łącznej 
liczbie głosów i w 

kapitale 

NFI Magna Polonia S.A. 5.277.156 74,85% 74,85% 

pozostali 1.772.926 25,15% 25,15% 

Ogólna liczba akcji 7.050.082 100% 100%

 

W ramach Publicznej Oferty oferowanych jest od 2.000.000 do 2.500.000 Akcji Serii I. W przypadku objęcia 
wszystkich Akcji Serii I przez inwestorów z wyłączeniem dotychczasowych akcjonariuszy, jak również Serii J przez 
adresatów oferty oraz bez uwzględnienia ewentualnej sprzedaży akcji istniejących przez NFI Magna Polonia S.A., 
struktura akcjonariatu będzie przedstawiać się w następujący sposób: 

 Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów na WZA 
% udział w łącznej 
liczbie głosów i w 

kapitale 
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NFI Magna Polonia S.A. 5.277.156 55,11% 55,11% 

pozostali 1.772.926 18,52% 18,52% 

Akcje Serii I 2.500.000 26,11% 26,11% 

Akcje Serii J 25.000 0,26% 0,26% 

Ogólna liczba akcji 9.575.082 100,00% 100,00%

 

 

2. Oferta subskrypcji skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy - wielkość i wartość 
natychmiastowego rozwodnienia 
W przypadku objęcia wszystkich Akcji Serii I przez inwestorów z wyłączeniem dotychczasowych akcjonariuszy, jak 
również Serii J przez adresatów oferty oraz bez uwzględnienia ewentualnej sprzedaży akcji istniejących przez NFI 
Magna Polonia S.A., ponadto uwzględniając emisję akcji Serii K w ramach programu menedżerskiego struktura 
akcjonariatu będzie przedstawiać się w następujący sposób:  

Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów na WZA 
% udział w łącznej 
liczbie głosów i w 

kapitale 

NFI Magna Polonia S.A. 5.277.156 50,86% 50,86% 

pozostali 1.772.926 17,09% 17,09% 

Akcje serii I 2.500.000 24.10% 24.10% 

Akcje serii J 25.000 0.24% 0.24% 

Akcje serii K  800.000 7.71% 7.71% 

Ogólna liczba akcji 10.375.082 100% 100%

 

W przypadku objęcia akcji Serii J  oraz zrealizowania programu opcji menedżerskich i objęcia akcji Serii K, w 
posiadaniu Zarządu Spółki będzie 1.446.273 akcji, co stanowi 13,93% udziału w łącznej liczbie głosów na WZA i 
w kapitale Spółki. 

 
 

Jest: 
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W dniu 3 sierpnia 2006 r. Emitent został zawiadomiony o zbyciu przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna 
Polonia S.A. 4.048.480 akcji Emitenta. Zbyty pakiet akcji stanowi 57.42% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. 
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Aktualnie, Fundusz posiada 1.228.676 akcji Emitenta stanowiących 17,43% kapitału zakładowego i tyle samo głosów 
na Walnym zgromadzeniu. 

W dniu 3 sierpnia 2006 r. Emitent został zawiadomiony przez SEB 1 – Zrównoważonego Wzrostu Funduszy 
Inwestycyjny Otwarty („SEB 1”), SEB 3 – Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty („SEB 3”) oraz SEB 4 – Stabilnego 
Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty („SEB 4”) zarządzanych przez SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
S.A., iż w wyniku zarejestrowania na rachunkach Funduszy w dniu 2 sierpnia 2006r. 273.528 praw do akcji serii I 
Emitenta  oraz 446.472 akcji Emitenta łączny udział Funduszy w kapitale akcyjnym przekroczył 5% i może 
potencjalnie wynieść 7,54% kapitału, co daje 7,54% głosów w ogólnej liczbie na Walnym Zgromadzeniu przy 
założeniu, że dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji wszystkich akcji serii I. 

Struktura akcjonariatu według danych Emitenta na dzień 3 sierpnia 2006 r. przedstawia się następująco: 

Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów na WZA 
% udział w łącznej 
liczbie głosów i w 

kapitale 

NFI Magna Polonia S.A. 1.228.676 17,43% 17,43% 

SEB Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych 
S.A.  446.472 6,33% 6,33% 

pozostali 5.374.934 76.24% 76.24%% 

Ogólna liczba akcji 7.050.082 100% 100%

 

W ramach Publicznej Oferty oferowanych jest od 2.000.000 do 2.500.000 Akcji Serii I. W przypadku objęcia 
wszystkich Akcji Serii I przez inwestorów z wyłączeniem dotychczasowych akcjonariuszy, jak również Serii J przez 
adresatów oferty oraz bez uwzględnienia ewentualnej sprzedaży akcji istniejących przez NFI Magna Polonia S.A., 
struktura akcjonariatu będzie przedstawiać się w następujący sposób: 

 Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów na WZA 
% udział w łącznej 
liczbie głosów i w 

kapitale 

NFI Magna Polonia S.A. 5.277.156 55,11% 55,11% 

pozostali 1.772.926 18,52% 18,52% 

Akcje Serii I 2.500.000 26,11% 26,11% 

Akcje Serii J 25.000 0,26% 0,26% 

Ogólna liczba akcji 9.575.082 100,00% 100,00%

 

 

2. Oferta subskrypcji skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy - wielkość i wartość 
natychmiastowego rozwodnienia 
W przypadku objęcia wszystkich Akcji Serii I przez inwestorów z wyłączeniem dotychczasowych akcjonariuszy, jak 
również Serii J przez adresatów oferty oraz bez uwzględnienia ewentualnej sprzedaży akcji istniejących przez NFI 
Magna Polonia S.A., ponadto uwzględniając emisję akcji Serii K w ramach programu menedżerskiego struktura 
akcjonariatu będzie przedstawiać się w następujący sposób:  

Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów na WZA 
% udział w łącznej 
liczbie głosów i w 

kapitale 

NFI Magna Polonia S.A. 5.277.156 50,86% 50,86% 

pozostali 1.772.926 17,09% 17,09% 

Akcje serii I 2.500.000 24.10% 24.10% 



Aneks nr 3          
 

Prospekt Emisyjny ● Aneks nr 3   
 

Akcje serii J 25.000 0.24% 0.24% 

Akcje serii K  800.000 7.71% 7.71% 

Ogólna liczba akcji 10.375.082 100% 100%

 

W przypadku objęcia akcji Serii J  oraz zrealizowania programu opcji menedżerskich i objęcia akcji Serii K, w 
posiadaniu Zarządu Spółki będzie 1.446.273 akcji, co stanowi 13,93% udziału w łącznej liczbie głosów na WZA i 
w kapitale Spółki. 

 
 
 

QUMAK-SEKOM S.A. 
Warszawa, dnia 4 sierpnia 2006 r. 
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Prezes Zarządu      Wiceprezes Zarządu  
 


