PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

IMPEL SPÓ¸KA AKCYJNA
z siedzibà we Wroc∏awiu
adres g∏ównej strony internetowej: www.impel.pl
Podmiotem dominujàcym wobec Emitenta jest Pan Grzegorz Dzik
Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadza si´ do publicznego obrotu:
• 200.000 akcji zwyk∏ych na okaziciela serii A, o wartoÊci nominalnej 5,00 z∏ ka˝da.
• 100.000 akcji zwyk∏ych na okaziciela serii B, o wartoÊci nominalnej 5,00 z∏ ka˝da.
• 10.000.000 akcji imiennych serii C, uprzywilejowanych co do g∏osu w stosunku 1:2, o wartoÊci nominalnej 5,00 z∏ ka˝da.
• do 6.000.000 akcji zwyk∏ych na okaziciela serii D o wartoÊci nominalnej 5,00 z∏ ka˝da.
• do 200.000 akcji zwyk∏ych na okaziciela serii E w Ofercie Pracowniczej o wartoÊci nominalnej 5,00 z∏ ka˝da.
• do 500.000 akcji zwyk∏ych na okaziciela serii F w transzy mened˝erskiej o wartoÊci nominalnej 5,00 z∏ ka˝da.
oraz oferuje:
6.000.000 akcji zwyk∏ych na okaziciela serii D w ramach Publicznej Subskrypcji,
200.000 akcji zwyk∏ych na okaziciela serii E wybranym pracownikom i wspó∏pracownikom Spó∏ki oraz wybranym pracownikom, wspó∏pracownikom i cz∏onkom
w∏adz spó∏ek, w stosunku do których Spó∏ka jest podmiotem dominujàcym,
500.000 akcji zwyk∏ych na okaziciela serii F posiadaczom obligacji z prawem pierwszeƒstwa.
Cena emisyjna Akcji Serii D b´dzie ustalona przez Zarzàd Spó∏ki, który weêmie pod uwag´ deklaracje zamiaru z∏o˝enia zapisu na Akcje Serii D z∏o˝one przez inwestorów w ramach procesu budowania „Ksi´gi Popytu“ przeprowadzonego wÊród inwestorów zainteresowanych subskrybowaniem Akcji Serii D w Transzy Instytucjonalnej. Cena emisyjna Akcji Serii D zostanie podana do publicznej wiadomoÊci w trybie Raportu Bie˝àcego przed rozpocz´ciem Publicznej Subskrypcji.
Cena emisyjna Akcji Serii E b´dzie równa cenie emisyjnej Akcji Serii D pomniejszonej o dyskonto w wysokoÊci 50% i zostanie podana do publicznej wiadomoÊci w trybie Raportu Bie˝àcego przed rozpocz´ciem Publicznej Subskrypcji.
Cena emisyjna Akcji Serii F b´dzie równa cenie emisyjnej Akcji Serii D pomniejszonej o dyskonto w wysokoÊci 50% i zostanie podana do publicznej wiadomoÊci w trybie Raportu Bie˝àcego przed rozpocz´ciem Publicznej Subskrypcji.
Cena emisyjna
Prowizja subemitentów i inne koszty
Rzeczywiste wp∏ywy Emitenta
Na jednostk´ Akcji Serii D
Razem Akcje Serii D
Na jednostk´ Akcji Serii E
Razem Akcje Serii E
Na jednostk´ Akcji Serii F
Razem Akcje Serii F

Zapisy na Akcje Serii D przyjmowane b´dà w POK-ach biur maklerskich b´dàcych cz∏onkami Konsorcjum Dystrybucyjnego.
Akcje Serii D oferowane b´dà w dwóch transzach: Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych b´dzie 5.500.000 Akcji Serii D, oraz Transzy Detalicznej, w której oferowanych b´dzie
500.000 Akcji Serii D. Zapisy na Akcje Serii D przyjmowane b´dà w POK-ach biur maklerskich b´dàcych cz∏onkami Konsorcjum Dystrybucyjnego. W ramach Transzy Detalicznej inwestor
mo˝e z∏o˝yç zapis na dowolnà liczb´ Akcji Serii D, jednak nie wi´kszà ni˝ liczba Akcji przeznaczonych do nabycia w tej transzy. Akcje w Transzy Detalicznej przydzielone zostanà zgodnie ze
z∏o˝onymi zapisami. W przypadku gdy liczba akcji, na jakie z∏o˝ono zapisy w Transzy Detalicznej, b´dzie wi´ksza od liczby akcji przeznaczonych do nabycia w transzy, akcje przydzielone
zostanà na zasadach proporcjonalnej redukcji zapisów.
Subskrypcja Akcji Serii D w Transzy Instytucjonalnej poprzedzona b´dzie procesem budowy „Ksi´gi Popytu“. Uprawnionymi do sk∏adania zapisów w tej transzy sà osoby, które z∏o˝à
deklaracj´ nabycia Akcji podczas budowania „Ksi´gi Popytu“ i do których na podstawie tych deklaracji zostanà skierowane zaproszenia do z∏o˝enia zapisu. Zapis powinien opiewaç na liczb´
Akcji wynikajàcà z zaproszenia, o którym mowa powy˝ej. Przydzia∏ Akcji nastàpi zgodnie ze z∏o˝onymi zapisami.
Zapisy na Akcje Serii D w Transzy Instytucjonalnej oraz w Transzy Detalicznej przyjmowane b´dà od 9 do 10 paêdziernika br.
Szczegó∏owe zasady Publicznej Subskrypcji, w tym przydzia∏u Akcji Serii D, opisane sà w punkcie 12.2. Rozdzia∏u III Prospektu.
Prawo obj´cia Akcji Serii E przys∏uguje niektórym pracownikom i wspó∏pracownikom Spó∏ki oraz wybranym pracownikom, wspó∏pracownikom i cz∏onkom w∏adz spó∏ek, w stosunku do
których Spó∏ka jest podmiotem dominujàcym w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spó∏ek handlowych, z wy∏àczeniem cz∏onków w∏adz Spó∏ki.
Szczegó∏owe zasady dystrybucji Akcji Serii E opisane sà w punkcie 12.3. Rozdzia∏u III Prospektu.
Osobami uprawnionymi do obj´cia Akcji Serii F b´dà wy∏àcznie posiadacze obligacji z prawem pierwszeƒstwa, realizujàcy prawo pierwszeƒstwa do subskrybowania Akcji Serii F.
Szczegó∏owe zasady dystrybucji Akcji Serii F opisane sà w punkcie 12.4. Rozdzia∏u III Prospektu.
Uchwa∏y o emisji Akcji Serii D, E i F nie zawierajà upowa˝nienia dla Zarzàdu Emitenta do zawarcia umów o subemisj´ us∏ugowà w odniesieniu do Akcji Serii D, E i F.
Papiery wartoÊciowe Emitenta nie sà przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
Planowane jest wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. na rynku podstawowym. Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW powinno
nastàpiç nie póêniej ni˝ na prze∏omie paêdziernika i listopada 2003 roku, natomiast zamiarem Emitenta jest, aby do tego czasu mo˝liwy by∏ na GPW obrót Prawami Do Akcji Serii D.
JednoczeÊnie z Akcjami Serii D Emitent zamierza wprowadziç do obrotu na GPW Akcje Serii A i B. Ponadto Emitent zamierza wprowadziç do obrotu na GPW Akcje Serii E, jednak nie
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 18 miesi´cy od daty przydzia∏u Akcji Serii D. Natomiast Akcje Serii F zostanà wprowadzone do obrotu na GPW nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 24 miesi´cy od daty
przydzia∏u Akcji Serii D.
Do g∏ównych czynników ryzyka nale˝à: ryzyko uzale˝nienia od poszczególnych odbiorców lub grup odbiorców, ryzyko konkurencji, ryzyko ze stopniowym wzrostem poziomu
wynagrodzeƒ w Polsce, ryzyko utraty statusu zak∏adu pracy chronionej, ryzyko zwiàzane ze sp∏ywem nale˝noÊci.
Szczegó∏owy opis czynników ryzyka znajduje si´ w pkt. 2 Rozdzia∏u I Prospektu.
Wprowadzenie Akcji Serii A, B, C, D, E i F do publicznego obrotu odbywa si´ wy∏àcznie na warunkach i zgodnie z zasadami okreÊlonymi w niniejszym Prospekcie, który jest jedynym
prawnie wià˝àcym dokumentem zawierajàcym informacje o Akcjach Serii A, B, C, D, E i F, ich Ofercie i Spó∏ce.
OÂWIADCZENIE KOMISJI PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH I GIE¸D
Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d oceni∏a, ˝e w przedstawionych dokumentach zosta∏y zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów
WartoÊciowych i Gie∏d nie ponosi odpowiedzialnoÊci z tytu∏u ryzyka inwestycyjnego zwiàzanego z nabywaniem papierów wartoÊciowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym.
Komisja podkreÊla, ˝e odpowiedzialnoÊç za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaÊ odpowiedzialnoÊç za jej przeprowadzenie na domu maklerskim, pe∏niàcym funkcj´
oferujàcego. Decyzjà Nr DSPE/411/05/03/16/2003 z dnia 12 wrzeÊnia 2003 r. Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d dopuÊci∏a do publicznego obrotu papiery wartoÊciowe obj´te tym
prospektem emisyjnym.

Podmiotem Oferujàcym Akcje Serii D w publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi jest
CA IB Securities S.A., z siedzibà w Warszawie.
Adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
Prospekt zosta∏ sporzàdzony w Warszawie w dniu 30 czerwca 2003 roku i zawiera informacje aktualizujàce jego treÊç do dnia 31 sierpnia 2003 roku, chyba ˝e w treÊci Prospektu wskazano inaczej.
Termin wa˝noÊci Prospektu up∏ywa z dniem dokonania przydzia∏u Akcji Serii D i E lub og∏oszenia o niedojÊciu do skutku subskrypcji Akcji Serii D i E, lub og∏oszenia o odstàpieniu od przeprowadzenia subskrypcji albo o odwo∏aniu subskrypcji Akcji Serii D i E, jednak nie póêniej ni˝ 31 grudnia 2003 r. Wa˝noÊç Prospektu w cz´Êci dotyczàcej zasad emisji Akcji Serii F, opisanych
w Rozdziale III Prospektu pkt 11, up∏ywa w dniu wydania wszystkich Akcji Serii F, jednak nie póêniej ni˝ w ostatnim dniu wykonania prawa do obj´cia Akcji Serii F. Prospekt w formie drukowanej zostanie udost´pniony do publicznej wiadomoÊci co najmniej na 7 dni roboczych przed dniem rozpocz´cia subskrypcji w siedzibie Emitenta (Wroc∏aw, ul. Âl´˝na 118), siedzibie Oferujàcego (Warszawa, ul. Emilii Plater 53), w POK-ach biur maklerskich – Cz∏onków Konsorcjum Dystrybucyjnego, w siedzibie Gie∏dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. (Warszawa, ul. Ksià˝´ca 4), Centrum Informacyjnym Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d (Warszawa, ul. Mazowiecka 13). Prospekt udost´pniony b´dzie równie˝ w sieci Internet na stronie
internetowej Emitenta pod adresem: www.impel.pl
Skrót Prospektu zostanie opublikowany w dzienniku ogólnopolskim: „Gazeta Gie∏dy Parkiet”.
W zwiàzku z emisjà Akcji Serii D, E i F nie sà i nie b´dà wystawiane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej kwity depozytowe.
Od dnia udost´pnienia Prospektu do publicznej wiadomoÊci, w okresie jego wa˝noÊci, Emitent przekazywaç b´dzie równoczeÊnie Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d oraz Gie∏dzie
Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. informacje o ka˝dej zmianie danych zawartych w niniejszym Prospekcie, w terminie 24 godzin od zajÊcia zdarzenia powodujàcego zmian´ treÊci Prospektu lub powzi´cia o nim wiadomoÊci, a po up∏ywie 20 minut od chwili przekazania informacji tym podmiotom – tak˝e Polskiej Agencji Prasowej S.A. W przypadku gdy zmiana danych zawartych w Prospekcie mog∏aby w sposób znaczàcy wp∏ynàç na cen´ lub wartoÊç akcji, Emitent opublikuje je w dzienniku „Gazeta Gie∏dy Parkiet” w terminie 7 dni od dnia powzi´cia informacji.
Oferujàcy oÊwiadcza, ˝e w zwiàzku z wprowadzeniem do publicznego obrotu Akcji obj´tych niniejszym Prospektem nie b´dzie podejmowaç dzia∏aƒ w celu stabilizacji kursu akcji Spó∏ki
przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu Oferty.

