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Nabycie akcji PAGI S.A.

Podstawa prawna

Treść  raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, Ŝe w dniu 22.05.2007 roku TUP S.A. zawarł dwie umowy nabycia łącznie 1 606 128 
(jeden milion sześćset sześć tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji PAGI S.A. (Powszechna Agencja Informacyjna 
S.A.) z siedzibą w Warszawie od spółek: Rawa Hosting Sp. z o.o. (320 000 akcji) i Northern Lights Polska Sp. z 
o.o. (1 286 128 akcji). Łączna cena nabycia w/w akcji wynosi 32 122,56 zł (trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia 
dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy), co daje 0,02 zł za jedną akcję. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 
zł. Uprzywilejowanie w/w akcji dotyczy prawa głosu na WZA (1 akcja daje 2 głosy) i podziału majątku w razie 
likwidacji Spółki oraz przy umarzaniu akcji.

Jednocześnie TUP S.A. przyjął ofertę nabycia 650 000 akcji nowej emisji serii AG, złoŜoną przez spółkę PAGI S.A. 
na podstawie uchwały NWZA z dnia 31.01.2007 roku. Uprzywilejowanie akcji nowej emisji dotyczy prawa głosu na 
WZA (1 akcja daje 2 głosy). Łączna cena nabycia akcji serii AG wynosi 650 000 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy 
złotych). Cena emisyjna jednej akcji wynosi 1,00 zł i jest równa wartości nominalnej. Akcje nowej emisji będą 
uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2007. Wpłata na akcje nastąpi 
do dnia 22.05.2007 roku.

PowyŜsze umowy zostały zawarte w związku z Umową Akcjonariuszy Spółki PAGI S.A. z dnia 12.03.2007 roku (rb 
17/2007).

Źródłem finansowania w/w transakcji są środki własne emitenta.
Dotychczas TUP S.A. nie posiadał akcji PAGI S.A. Po w/w transakcjach i zarejestrowaniu akcji serii AG, TUP S.A. 
będzie posiadał łącznie 23,93% kapitału i 15,22% głosów na WZA PAGI S.A.
PowyŜsza inwestycja ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej emitenta.
Nie występują powiązania pomiędzy emitentem, osobami zarządzającymi i nadzorującymi emitenta a 
sprzedającymi.
W/w aktywa spełniają łącznie kryterium aktywów o znacznej wartości, gdyŜ jako aktywa finansowe stanowią ponad 
20% kapitału spółki nabywanej.

PAGI S.A. została złoŜona w 1994 roku. Spółka świadczy usługi z zakresu:
• dostępu do Internetu (od dostępu poprzez dial-up łączami komutowanymi, poprzez analogowe i cyfrowe łącza 
stałe do satelitarnych łączy w systemie VSAT),
• usługi transmisji danych,
• rozsiewu sygnału radiowego i telewizyjnego,
• całą gamę uzupełniających usług dodatkowych miedzy innymi hosting.
Klientami spółki są głównie instytucje administracji centralnej i terenowej, banki, duŜe przedsiębiorstwa i zakłady 
produkcyjne. Jednym z głównych klientów jest Giełda Papierów Wartościowych S.A.
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