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Aneks nr 3 
do Prospektu Emisyjnego Spółki Harper Hygienics S.A. 

zatwierdzonego w dniu 28 czerwca 2010 r. 
 

1. W związku z zawarciem pomiędzy Wprowadzającym (Central European Cotton Holdings Ltd) a 
Oferującym (IPOPEMA Securities S.A.) porozumienia z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie powstrzymania 
się od rozporządzania akcjami (lock-up), dokonano następujących zmian w treści Prospektu: 
 
AUTOPOPRAWKA NR 1  

PUNKT 2.7  STR. 16 
Było:  
 

“Ograniczenia w sprzedaży 
akcji 

Wprowadzający, posiadający Akcje Spółki zamierza zawrzeć z Oferującym 
umowy w sprawie powstrzymania się od rozporządzania akcjami Spółki przed 
rozpoczęciem Oferty Publicznej. W przypadku podpisania umów po 
zatwierdzeniu Prospektu stosowna informacja zostanie podana do publicznej 
wiadomości zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o ofercie publicznej, w 
formie aneksu do Prospektu” 

 
Jest: 
 

“Ograniczenia w sprzedaży 
akcji 

Wprowadzający zawarł z Oferującym porozumienie z dnia 2 lipca 2010 roku w 
sprawie powstrzymania się od rozporządzania Akcjami (lock-up), na 
podstawie którego Wprowadzający zobowiązał się, że od dnia 
zarejestrowania Akcji na jego rachunku papierów wartościowych, do upływu 
okresu 12 miesięcy od daty pierwszego notowania Akcji na GPW, nie później 
jednak niż do dnia 1 sierpnia 2011 roku, bez pisemnej zgody Oferującego nie 
dokona określonych czynności powodujących lub mogących powodować 
rozporządzenie akcjami na rzecz osób trzecich, za wyjątkiem enumeratywnie 
wskazanych przypadków (szczegółowy opis tego porozumienia znajduje się w 
punkcie 30.2 niniejszego Prospektu).  
 

 
AUTOPOPRAWKA NR 2  

PUNKT 3.3.11 STR. 27 
Było:  
 
„Wprowadzający, posiadający Akcje Spółki zamierza zawrzeć z Oferującym umowę w sprawie powstrzymania się 
od rozporządzania akcjami Spółki przed rozpoczęciem Oferty Publicznej. W przypadku podpisania umowy po 
zatwierdzeniu Prospektu stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z 
postanowieniami art. 51 Ustawy o ofercie publicznej, w formie aneksu do Prospektu.” 
 
Jest: 
 
„Wprowadzający zawarł z Oferującym porozumienie z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie powstrzymania się od 
rozporządzania Akcjami (lock-up), na podstawie którego Wprowadzający zobowiązał się, że w okresie od dnia 
zarejestrowania Akcji na rachunku na jego rachunku papierów wartościowych, do upływu okresu 12 miesięcy od 
daty pierwszego notowania Akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nie później jednak niż 
do dnia 1 sierpnia 2011 roku, bez pisemnej zgody IPOPEMA nie dokona następujących czynności (zwanych 
łącznie „Rozporządzaniem”): 
(i) nie będzie oferować, nie przeniesie własności, nie ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, nie udzieli opcji, nie 

zobowiąże się do zbycia lub obciążenia ani też w inny sposób nie rozporządzi, bezpośrednio lub pośrednio 
Akcjami ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia Akcji;  

(ii) nie zawrze żadnej umowy ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę 
przeniesienia własności lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami 
wynikającymi z  Akcji bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami 
wynikającymi z własności Akcji, oraz  
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(iii) nie upoważni nikogo do Rozporządzania lub do prowadzenia rozmów na temat możliwości Rozporządzania, 
ani nie podejmie takich rozmów, jak również nie ogłosi publicznie zamiaru Rozporządzania.     

Ograniczenia powyższe nie mają zastosowania w przypadku:  
a) zobowiązywania się do zbycia lub zbywania Akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 

zamianę Akcji w liczbie zapewniającej ponad 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, 
ogłaszanego w trybie i na warunkach określonych w Ustawie o Ofercie; 

b) przenoszenia Akcji przez Akcjonariusza z rachunku papierów wartościowych, na którym Akcje będą 
zapisane, na inny, należący do niego rachunek papierów wartościowych; 

c) dokonywania czynności określonych w pkt. (iii) powyżej, jeżeli dotyczą one możliwości zobowiązania się do 
zbycia lub zbywania Akcji w ramach wezwania, o którym mowa powyżej w lit. a). 

d) czynności związanych z przeprowadzaniem Oferty Publicznej. 
   

 
AUTOPOPRAWKA NR 3  

PUNKT 30.2  STR. 194 
Było:  
 
„Wprowadzający, posiadający Akcje Spółki zamierza zawrzeć z Oferującym umowę w sprawie powstrzymania się 
od rozporządzania akcjami Spółki przed rozpoczęciem Oferty Publicznej. W przypadku podpisania umowy po 
zatwierdzeniu Prospektu stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z 
postanowieniami art. 51 Ustawy o ofercie publicznej, w formie aneksu do Prospektu.” 
 
Jest: 
 
„Wprowadzający zawarł z Oferującym porozumienie z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie powstrzymania się od 
rozporządzania Akcjami (lock-up), na podstawie którego Wprowadzający zobowiązał się, że w okresie od dnia 
zarejestrowania Akcji na rachunku na jego rachunku papierów wartościowych, do upływu okresu 12 miesięcy od 
daty pierwszego notowania Akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nie później jednak niż 
do dnia 1 sierpnia 2011 roku, bez pisemnej zgody IPOPEMA nie dokona następujących czynności (zwanych 
łącznie „Rozporządzaniem”): 
(i) nie będzie oferować, nie przeniesie własności, nie ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, nie udzieli opcji, nie 

zobowiąże się do zbycia lub obciążenia ani też w inny sposób nie rozporządzi, bezpośrednio lub pośrednio 
Akcjami ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia Akcji;  

(ii) nie zawrze żadnej umowy ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę 
przeniesienia własności lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami 
wynikającymi z  Akcji bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami 
wynikającymi z własności Akcji, oraz  

(iii) nie upoważni nikogo do Rozporządzania lub do prowadzenia rozmów na temat możliwości Rozporządzania, 
ani nie podejmie takich rozmów, jak również nie ogłosi publicznie zamiaru Rozporządzania.     

Ograniczenia powyższe nie mają zastosowania w przypadku:  
a) zobowiązywania się do zbycia lub zbywania Akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 

zamianę Akcji w liczbie zapewniającej ponad 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, 
ogłaszanego w trybie i na warunkach określonych w Ustawie o Ofercie; 

b) przenoszenia Akcji przez Akcjonariusza z rachunku papierów wartościowych, na którym Akcje będą 
zapisane, na inny, należący do niego rachunek papierów wartościowych; 

c) dokonywania czynności określonych w pkt. (iii) powyżej, jeżeli dotyczą one możliwości zobowiązania się do 
zbycia lub zbywania Akcji w ramach wezwania, o którym mowa powyżej w lit. a). 

d) czynności związanych z przeprowadzaniem Oferty Publicznej. 
 
 
 
Zastrzeżenie 
 

Inwestor, który złożył zapis przed udostępnieniem Aneksu nr 3, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu na Akcje 
Sprzedawane. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z POK biur 
maklerskich – członków konsorcjum oferującego Akcje, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu, tj. w terminie do dnia 8 
lipca 2010 roku. Wprowadzający może dokonać przydziału Akcji Sprzedawanych nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się 
przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu. 

 


