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TUP

Temat

Informacje podsumowujące przeprowadzoną subskrypcję

Podstawa prawna

Treść  raportu:

Zarząd TUP S.A. przekazuje niniejszym raportem informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji zwykłych 
na okaziciela serii F przewidziane przez § 33ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji 
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaŜy: 
       04.10.07 – 08.10.07 – przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej
       10.10.07 – 11.10.07 – przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej
2) data przydziału papierów wartościowych: 12.10.2007 r.
3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedaŜą: 5.500.000
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach: nie dotyczy
5) liczba papierów wartościowych, na które złoŜono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaŜy:
       Transza Indywidualna: 420.606
       Transza Instytucjonalna: 5.079.394
6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 
     sprzedaŜy: 5.500.000
7) cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 20 zł
8)  liczba osób, które złoŜyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedaŜą w poszczególnych
      transzach:
         Transza Indywidualna: 386
         Transza Instytucjonalna: 52 ( w tym 3 podmioty zarządzające aktywami w imieniu  20  
         inwestorów)
9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaŜy w
    poszczególnych transzach:
         Transza Indywidualna: 386
         Transza Instytucjonalna: 52 
10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
       nie dotyczy
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaŜy, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych
       objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaŜy: 110.000.000 zł
12) łączne okreś lenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości
       kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:
          a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 88.496 zł
          b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla kaŜdego z nich: nie dotyczy
          c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 181.896 zł
          d) promocji oferty:  246.429 zł
       - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich  
          ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: 
          Koszty emisji akcji poniesione przy podwyŜszaniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki 
do wysokości emisji nad wartością nominalną akcji.
          Łączny koszt emisji wyniósł: 516.821 zł
13)  średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaŜy przypadający na jednostkę 
         papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedaŜą: 0,09 zł

PoniewaŜ Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji
powyŜszą informację o kosztach, które zostały zaliczone do kosztów emisji wraz z informacją o średnim koszcie 
przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją, naleŜy 
traktować jako wstępną. Po otrzymaniu wszystkich faktur Spółka przekaŜe do publicznej wiadomości informację o 
ostatecznej wysokości kosztów emisji i średnim koszcie jej przeprowadzenia  przypadającym na akcję.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2007-10-26 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu
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