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Zalacznik nr 2 Statut Spólki Eldorado S.A. 

POSTANOWIENIA OGOLNE 

Artykul 1 

Firma Spólki brzmi: „ELDORADO Spólka Akcyjna”. Spólka moze uzywac jej skrótu „ELDORADO S.A.” oraz 
wyrózniajacego ja znaku graficznego.  

Artykul 2 

1. Siedziba Spólki jest Lublin. 
2. Zalozycielami Spólki sa:  

a. Artur Kawa; 
b. Jaroslaw Wawerski; 
c. Piotr Kawa; 
d. Grzegorz Wawerski 

zwani w dalszej czesci niniejszego Statutu „Zalozycielami”. 

Artykul 3 

1. Spólka dziala na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granica.  
2. Spólka moze tworzyc i prowadzic swoje oddzialy, zaklady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, 

a takze uczestniczyc w innych spólkach lub przedsiewzieciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granica. 
3.    Czas trwania Spólki jest nieograniczony.  

PRZEDMIOT DZIALALNOSCI SPÓLKI 

Artykul 4 

1. Przedmiotem dzialalnosci Spólki jest:  
a. handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykulów – sekcja G w/g 

PKD;  
b. informatyka - dzial 72 w/g PKD.  
c. transport, gospodarka magazynowa i lacznosc – sekcja I w/g PKD; 
d. obsluga nieruchomosci, wynajem, nauka i uslugi zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej – sekcja 

K w/g PKD; 
e. produkcja artykulów spozywczych i napojów – dzial 15 w/g PKD; 
f. pozostale uslugi zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej – dzial 74 w/g PKD;  
g. wynajem maszyn i urzadzen bez obslugi oraz wypozyczanie artykulów uzytku osobistego i domowego – dzial 

71 w/g PKD;  
2. Jezeli podjecie lub prowadzenie dzialalnosci gospodarczej okreslonej w ustepie 1 tego artykulu z mocy przepisów 

szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu panstwa, to rozpoczecie lub prowadzenie takiej 
dzialalnosci moze nastapic po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.  

3. Uchwaly o istotnej zmianie przedmiotu dzialalnosci Spólki nie wymagaja wykupu akcji, o którym mowa w art. 
416 § 4 Kodeksu spólek handlowych, o ile zostana powziete wiekszoscia dwóch trzecich glosów w obecnosci 
osób reprezentujacych, co najmniej polowe kapitalu zakladowego. 

KAPITAL ZAKLADOWY I AKCJE 

Artykul 5 

1. Kapital zakladowy Spólki wynosi 4.802.100 zl (cztery miliony osiemset dwa tysiace sto zlotych) i dzieli sie na 
4.802.100 (cztery miliony osiemset dwa tysiace sto) akcji na okaziciela o wartosci nominalnej 1,00 zl (jeden zloty) 
kazda akcja, w tym:  

a. 100.000 (sto tysiecy) akcji na okaziciela zalozycielskich serii A,  
b. 2.200.000 (dwa miliony dwiescie tysiecy) akcji na okaziciela serii B, 
c. 2.093.700 (dwa miliony dziewiecdziesiat trzy tysiace siedemset) akcji na okaziciela serii C,  
d. 408.400 (czterysta osiem tysiecy czterysta) akcji na okaziciela serii D. 

2. Akcje serii A zostaly pokryte przez Zalozycieli wkladami pienieznymi.  
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3. Akcje serii B i D zostaly pokryte wkladami pienieznymi przez Artura Kawe, Jaroslawa Wawerskiego, Grzegorza 
Wawerskiego i Edwarda Wawerskiego. 

4. Akcje serii C zostaly pokryte wkladami pienieznymi przez Polish Enterprise Fund L.P., z biurem glównym przy 
375 Park Avenue, New York, 10152 USA.  

5. Akcje serii A, B, C i D sa akcjami zwyklymi na okaziciela. 
6. Akcje moga zostac umorzone na podstawie uchwaly Walnego Zgromadzenia. 
7. Uchwala Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji okresla sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji,  

a w szczególnosci podstawe prawna umorzenia, wysokosc wynagrodzenia przyslugujacego akcjonariuszowi akcji 
umorzonych badz uzasadnienie umo rzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obnizenia kapitalu zakladowego. 

8. Spólka moze emitowac obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszenstwa. 

Artykul 6 (skreslony) 

Artykul 7 (skreslony)  

ORGANY SPÓLKI  

Artykul 8 

Organami Spólki sa:  
A. Zarzad;  
B. Rada Nadzorcza; 
C. Walne Zgromadzenie.  

A. ZARZAD SPÓLKI  

Artykul 9 

1. Zarzad Spólki sklada sie z jednego do pieciu czlonków, w tym Prezesa Zarzadu. Kadencja Zarzadu trwa trzy lata. 
2. Rada Nadzorcza powoluje, odwoluje i zawiesza w czynnosciach czlonków Zarzadu Spólki oraz okresla liczbe 

czlonków Zarzadu. 
3.     (skreslony). 

Artykul 10 

1. Zarzad Spólki zarzadza Spólka zgodnie z budzetem i planem strategicznym, sporzadzonymi i zatwierdzonymi 
zgodnie z postanowieniami tego Statutu oraz reprezentuje ja na zewnatrz. 

2. Wszelkie sprawy zwiazane z prowadzeniem przedsiebiorstwa Spólki niezastrzezone ustawa lub niniejszym 
Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej naleza do kompetencji Zarzadu.  

3. Tryb dzialania Zarzadu okresli szczególowo Regulamin Zarzadu. Regulamin Zarzadu uchwala Zarzad Spólki,  
a zatwierdza go Rada Nadzorcza.  

4. Jezeli Zarzad jest wieloosobowy do skladania oswiadczen woli oraz podpisywania w imieniu Spólki upowazniony 
jest Prezes Zarzadu i Wiceprezes Zarzadu samodzielnie, albo dwóch czlonków Zarzadu dzialajacych lacznie albo 
jeden czlonek Zarzadu dzialajacy lacznie z prokurentem.  

Artykul 11 

Przewodniczacy Rady Nadzorczej lub inny czlonek Rady Nadzorczej upowazniony uchwala Rady Nadzorczej zawiera 
w imieniu Spólki umowy o prace lub inne umowy pomiedzy czlonkami Zarzadu a Spólka, w tym samym trybie 
dokonuje sie innych czynnosci prawnych pomiedzy Spólka a czlonkiem Zarzadu. 

B. RADA NADZORCZA 

Artykul 12 

1. Rada Nadzorcza sklada sie z pieciu czlonków, w tym Przewodniczacego i Wiceprzewodniczacego, z tym ze 
czasowe zmniejszenie liczby czlonków Rady do czterech nie pozbawia Rady Nadzorczej zdolnosci podejmowania 
uchwal. 

2. Z zastrzezeniem postanowien Art. 12.3, czlonkowie Rady Nadzorczej beda powolywani i odwolywani w 
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nastepujacy sposób: 
a. tak dlugo jak Artur Kawa bedzie posiadal akcje Spólki uprawniajace do nie mniej niz 10% (dziesieciu procent) 

ogólnej liczby glosów na Walnym Zgromadzeniu, Artur Kawa bedzie uprawniony do powolywania i odwolywania 
1 (jednego) czlonka Rady Nadzorczej; 

b. tak dlugo jak Jaroslaw Wawerski, Grzegorz Wawerski lub Edward Wawerski beda posiadac akcje Spólki 
uprawniajace lacznie do nie mniej niz 20% (dwudziestu procent) ogólnej liczby glosów na Walnym 
Zgromadzeniu, Jaroslaw Wawerski, Grzegorz Wawerski lub Edward Wawerski beda uprawnieni do powolywania 
i odwolywania 2 (dwóch) czlonków Rady Nadzorczej; 

c. tak dlugo jak Jaroslaw Wawerski, Grzegorz Wawerski lub Edward Wawerski beda posiadac akcje Spólki 
uprawniajace lacznie do nie mniej niz 10% (dziesieciu procent) ogólnej liczby glosów na Walnym Zgromadzeniu, 
lecz mniej niz do 20% (dwudziestu procent) ogólnej liczby glosów na Walnym Zgromadzeniu, Jaroslaw 
Wawerski, Grzegorz Wawerski lub Edward Wawerski beda uprawnieni do powolywania i odwolywania 1 
(jednego) czlonka Rady Nadzorczej; 

d. tak dlugo jak PEF bedzie posiadal akcje Spólki uprawniajace do nie mniej niz 5% (pieciu procent) ogólnej liczby 
glosów na Walnym Zgromadzeniu, PEF bedzie uprawniony do powolywania i odwolywania 1 (jednego) czlonka 
Rady Nadzorczej; 

e. pozostalych czlonków Rady Nadzorczej bedzie powolywac i odwolywac Walne Zgromadzenie, z tym ze w 
glosowaniu nad uchwalami o ich powolaniu lub odwolaniu nie beda brac udzialu akcjonariusze Spólki, którym 
przysluguje prawa powolywania czlonków Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami punktów (a) – (d) 
powyzej. 

3. W sytuacji, gdy dojdzie do zmniejszenia sie liczby glosów na Walnym Zgromadzeniu ponizej procentowego progu 
przewidzianego w Art. 12.2 lit. a), b), c), d) dla poszczególnych akcjonariuszy uprawnionych do powolania  
i odwolania czlonków Rady Nadzorczej, akcjonariusz taki traci uprawnienia przyslugujace mu na mocy Art. 12.2  
(z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy liczba glosów na Walnym Zgromadzeniu, posiadanych przez akcjonariuszy, 
o których mowa w Art. 12.2 lit. b) zmniejszy sie ponizej procentowego progu okreslonego w Art. 12.2 lit. b), ale 
bedzie spelniac warunki okreslone w Art. 12.2 lit. c), to akcjonariusze ci traca jedynie uprawnienia przyslugujace 
im na mocy Art. 12.2 lit. b), ale ich uprawnienia przyslugujace na mocy Art. 12.2 lit. c) pozostaja w mocy),  
a mandaty powolanych przez niego czlonków Rady Nadzorczej wygasaja (z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy 
liczba glosów na Walnym Zgromadzeniu, posiadanych przez akcjonariuszy, o których mowa w Art. 12.2 lit b), 
zmniejszy sie ponizej procentowego progu okreslonego w Art. 12.2 lit. b), ale bedzie spelniac warunki okreslone  
w Art. 12.2 lit. c), to akcjonariusze ci moga po wygasnieciu mandatów powolanych przez nich czlonków Rady 
Nadzorczej powolac, na podstawie Art. 12.2 lit c), jednego czlonka Rady Nadzorczej), nie wplywa to jednakze na 
zakres uprawnien pozostalych akcjonariuszy zgodnie z Art. 12.2. Rada Nadzorcza na swoim najblizszym 
posiedzeniu, na mocy uchwaly, dokonuje stwierdzenia wygasniecia mandatów. 

4. Przewodniczacego i Wiceprzewodniczacego powoluje i odwoluje Rada Nadzorcza w glosowaniu jawnym zwykla 
wiekszoscia glosów, w obecnosci co najmniej trzech czlonków Rady Nadzorczej. 

Artykul 13 

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjatkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.  
2. Rada Nadzorcza dziala na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne 

Zgromadzenie.  
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoluje i przewodniczy na nim Przewodniczacy, a w razie jego nieobecnosci 

Wiceprzewodniczacy. Przewodniczacy ustepujacej Rady Nadzorczej zwoluje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo 
wybranej Rady Nadzorczej.  

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej moze byc zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny sie odbyc, 
co najmniej trzy razy w roku. Nadzwyczajne posiedzenie moze byc zwolane w kazdej chwili. 

5. Przewodniczacy Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecnosci Wiceprzewodniczacy zwoluje posiedzenie Rady 
Nadzorczej z wlasnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarzadu Spólki albo czlonka Rady Nadzorczej. 
Posiedzenie powinno byc zwolane w ciagu dwóch tygodni od chwili zlozenia wniosku.  

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoluje sie za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym 
lub telefaksem, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks tych czlonków Rady Nadzorczej, 
którzy sobie tego zycza, chyba, ze wszyscy czlonkowie Rady Nadzorczej wyraza zgode na odbycie posiedzenia bez 
zachowania powyzszego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. 

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej moga sie odbywac za posrednictwem telefonu w sposób umozliwiajacy wzajemne 
porozumienie wszystkich uczestniczacych w takim posiedzeniu czlonków Rady Nadzorczej. Uchwaly podjete na 
tak odbytym posiedzeniu beda wazne, pod warunkiem podpisania listy obecnosci oraz protokolu z danego 
posiedzenia przez kazdego czlonka Rady Nadzorczej, który bral w nim udzial. W takim przypadku przyjmuje sie, 
ze miejscem odbycia posiedzenia i sporzadzenia protokolu jest miejsce pobytu Przewodniczacego Rady Nadzorczej 
albo w razie jego nieobecnosci Wiceprzewodniczacego, jezeli posiedzenie odbywalo sie pod jego 
przewodnictwem. Uchwala jest wazna, gdy wszyscy czlonkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o tresci 
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projektu uchwaly. 
8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwaly Rady Nadzorczej moga byc powziete w drodze pisemnego 

glosowania zarzadzonego przez Przewodniczacego lub w razie jego nieobecnosci, Wiceprzewodniczacego, jezeli 
wszyscy czlonkowie Rady Nadzorczej wyraza zgode na tresc uchwal lub na pisemne glosowanie. Za date uchwaly 
uwaza sie date zlozenia podpisu przez Przewodniczacego lub Wiceprzewodniczacego, jesli glosowanie pisemne 
zarzadzil Wiceprzewodniczacy. Uchwala jest wazna, gdy wszyscy czlonkowie Rady Nadzorczej zostali 
powiadomieni o tresci projektu uchwaly. 

9. Dla waznosci uchwal Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich czlonków Rady, 
zgodnie z Art. 13.6 powyzej oraz obecnosc, co najmniej 3 czlonków Rady Nadzorczej. 

Artykul 14 

1. Rada sprawuje staly nadzór nad dzialalnoscia Spólki.  
2. Oprócz innych spraw zastrzezonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych 

uprawnien Rady Nadzorczej nalezy: 
a. badanie sprawozdan finansowych, badanie sprawozdania Zarzadu Spólki oraz wniosków Zarzadu, co do 

podzialu zysków albo pokrycia strat;  
b. powolywanie, odwolywanie i zawieszanie czlonków Zarzadu Spólki lub calego Zarzadu Spólki;  
c. delegowanie czlonków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnosci czlonków Zarzadu Spólki;  
d. zatwierdzanie Regulaminu Zarzadu;  
e. ustalanie zasad wynagradzania czlonków Zarzadu, 
f. wyrazanie zgody na udzielenie prokury;  
g. zatwierdzanie rocznych planów gospodarczych Spólki (budzet); budzet powinien obejmowac, co najmniej plan 

operacyjny Spólki, budzet przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujeciu za caly rok i za 
poszczególne miesiace kalendarzowe), prognoze bilansu i rachunku zysków i strat, plan przeplywów srodków 
pienieznych oraz plan wydatków inwestycyjnych (w ujeciu za poszczególne miesiace kalendarzowe); 

h. zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spólki, wielo letni strategiczny plan 
powinien obejmowac co najmniej plan przychodów i kosztów na kazdy rok prognoz, prognozy bilansu i 
przeplywów pienieznych oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz; 

i. wyrazanie zgody na dokonanie przez Spólke lub spólke zalezna od Spólki jakiejkolwiek czynnosci prawnej lub 
finansowej, w tym w szczególnosci zaciagniecia zobowiazania – w tym takze wystawienie weksla wlasnego, 
akceptacja weksla trasowanego, poreczenie wekslowe (aval), albo udzielenie gwarancji – lub dokonanie 
rozporzadzenia, a takze dokonanie zakupu majatku, jezeli wartosc przedmiotu czynnosci prawnej, 
zobowiazania lub rozporzadzenia przekracza równowartosc 5 % kapitalów wlasnych Spólki, a nadto 
dokonanie jakiejkolwiek inwestycji kapitalowej jezeli wartosc pojedynczej transakcji lub wielu transakcji 
dokonanych w okresie 6 miesiecy przekroczy wartosc 2,5 % kapitalów wlasnych Spólki – chyba, ze czynnosc 
taka uwzgledniona jest w zatwierdzonym przez Rade Nadzorcza rocznym planie gospodarczym Spólki oraz 
podejmowana jest w trakcie tego roku obrotowego, którego dotyczyl plan; 

j. wyrazanie zgody na tworzenie nowych spólek oraz zbycie przez Spólke posiadanych akcji lub udzialów; 
k. wyrazanie zgody na nabycie przez Spólke akcji lub udzialów innych podmiotów gospodarczych; 
l. wyra zanie zgody na zbycie nieruchomosci lub udzialu w nieruchomosci; 
m. wyrazanie zgody na zawieranie umów pomiedzy Spólka lub spólka zalezna od Spólki a czlonkami Zarzadu 

Spólki, akcjonariuszami Spólki lub podmiotami powiazanymi; 
n. wyrazanie zgody na przyznanie prawa do objecia akcji w ramach opcji menedzerskiej lub podobnego 

programu motywacyjnego, zwiazanego z prawem do obejmowania akcji;  
o. wybór bieglego rewidenta do zbadania sprawozdan finansowych Spólki, zgodnie z polskimi standardami 

rachunkowosci;  
p. wyrazanie zgody na zbycie lub nieodplatne przekazanie praw autorskich lub innej wlasnosci intelektualnej, w 

szczególnosci praw do kodów zródlowych oprogramowania, wykraczajacych poza zakres zwyklego zarzadu i nie 
przewidzianych w budzecie. 

3. Przez spólke zalezna od Spólki na potrzeby niniejszego Statutu rozumie sie Spólke, w której: 
a. Spólka posiada wiekszosc glosów w jej organach lub 
b. Spólka jest uprawniona do powolywania lub odwolywania wiekszosci czlonków zarzadu, lub 
c. wiecej niz polowa czlonków zarzadu jest jednoczesnie czlonkami zarzadu Spólki lub osobami pelniacymi 

funkcje kierownicze w Spólce badz innego podmiotu pozostajacego ze Spólka w stosunku zaleznosci. 
4. „Podmiot powiazany” oznacza osobe, spólke lub inny podmiot majacy zwiazki gospodarcze, rodzinne z 

jakimkolwiek akcjonariuszem Spólki, czlonkiem Zarzadu Spólki, w tym w szczególnosci (i) jego/jej malzonka, lub 
(ii) jego/jej dzieci, lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzenstwo oraz kazda spólke lub 
kazdy inny podmiot kontrolowany posrednio lub bezposrednio przez osoby okreslone powyzej lub w których osoby 
okreslone powyzej uzyskuja znaczace korzysci gospodarcze.  
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Artykul 15 

1. Czlonkowie Rady Nadzorczej wykonuja swoje prawa i obowiazki kolegialnie. 
2. Wynagrodzenie Czlonków Rady Nadzorczej okresla Walne Zgromadzenie. 
3. Rada Nadzorcza moze delegowac jednego lub kilku sposród swoich Czlonków do indywidualnego wykonywania 

czynnosci nadzorczych.  
4. Kazdy z czlonków Rady Nadzorczej ma prawo zadac dostarczenia wszelkich informacji dotyczacych 

przedsiebiorstwa Spólki oraz ma prawo na swój koszt zbadac uzyskane informacje dotyczace Spólki. Kazdy 
czlonek Rady Nadzorczej ma prawo wgladu do dokumentów ksiegowych Spólki.  

5. Czlonek Rady Nadzorczej obowiazany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat Spólki, o 
których dowiedzial sie podczas pelnienia swoich obowiazków. 

Artykul 16 

Z zastrzezeniem Art. 12.4, do podjecia uchwaly przez Rade Nadzorcza Spólki wymagana bedzie zwykla wiekszosc 
glosów w obecnosci, co najmniej trzech czlonków Rady Nadzorczej poza uchwalami w sprawach opisanych w Art. 14 
ust. 2 ppkt (g), (h), (j), (k), (l), (m), (n) wymagajacymi zwyklej wiekszosci glosów przy glosie akceptujacym czlonków 
Rady Nadzorczej powolanych w trybie opisanym w Artykule 12 ust. 2 ppkt (a), (b), (c), (d) i obecnosci co najmniej 
trzech czlonków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby glosów za i przeciwko podjeciu uchwaly glos 
decydujacy bedzie mial Przewodniczacy Rady Nadzorczej. 

C. WALNE ZGROMADZENIE 

Artykul 17 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.  
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyc sie nie pózniej niz szesc miesiecy po zakonczeniu roku 

obrotowego Spólki.  
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoluje Zarzad Spólki z wlasnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady 

Nadzorcze j, Przewodniczacego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczacego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy 
reprezentujacych co najmniej 10 % (dziesiec procent)  kapitalu zakladowego.  

4. Zwolanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastapic w ciagu dwóch tygodni od daty zlozenia 
wniosku zgodnie z Artykulem 17.3. 

5. Walne Zgromadzenie moze zostac zwolane przez Przewodniczacego lub Wiceprzewodniczacego Rady Nadzorczej, 
lub co najmniej dwóch czlonków Rady Nadzorczej: 
a. w przypadku, gdy Zarzad nie zwolal zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie okreslonym w 

powyzszym Artykule 17.2; lub  
b. jezeli pomimo zlozenia wniosku, o którym mowa w Artykule 17.3 Zarzad Spólki nie zwolal Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyzszym Artykule 17.4.  

Artykul 18 

1. Walne Zgromadzenie moze podejmowac uchwaly jedynie w sprawach objetych porzadkiem obrad, chyba ze caly 
kapital zakladowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósl sprzeciwu, co do powziecia 
uchwaly.  

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujacy co najmniej 10% (dziesiec procent) kapitalu zakladowego moga 
zadac umieszczenia poszczególnych spraw na porzadku obrad najblizszego Walnego Zgromadzenia. 

3. Zadanie, o którym mowa w Artykule 18.2, zgloszone po ogloszeniu o zwolaniu Walnego Zgromadzenia, bedzie 
traktowane jako wniosek o zwolanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

4.    Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia powoluje Prezes Zarzadu. 

Artykul 19 

Walne Zgromadzenia odbywaja sie w Lublinie lub w Warszawie.  

Artykul 20 

1. Walne Zgromadzenie moze podejmowac uchwaly bez wzgledu na liczbe obecnych akcjonariuszy lub 
reprezentowanych akcji, o ile obowiazujace przepisy prawa nie stanowia inaczej.  

2. Kazda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego glosu. 
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Artykul 21 

1. Uchwaly Walnego Zgromadzenia przyjmowane sa zwykla wiekszoscia glosów akcjonariuszy obecnych na 
Zgromadzeniu, o ile obowiazujace przepisy nie stanowia inaczej. 

2. (skreslony). 

Artykul 22 

1. Uchwaly Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymaga w szczególnosci : 
a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzadu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat 

za rok ubiegly oraz udzielenie czlonkom wladz Spólki pokwitowania z wykonywania obowiazków; 
b. podejmowanie uchwal o podziale zysków albo pokryciu strat; 
c. polaczenie, podzial lub przeksztalcenie Spólki;  
d. rozwiazanie i likwidacja Spólki;  
e. zbycie i wydzierzawianie przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego; 
f. z zastrzezeniem Art.12.2 i Art. 12.3 wybór i odwolywanie czlonków Rady Nadzorczej;  
g. ustalenie zasad wynagradzania czlonków Rady Nadzorczej;  
h. wyrazanie zgody na zawieranie umów pomiedzy Spólka lub spólka zalezna od Spólki a czlonkami Rady 

Nadzorczej;  
i. tworzenie i znoszenie funduszów celowych;  
j. zmiana przedmiotu dzialalnosci Spólki;  
k. zmiana Statutu Spólki;  
l. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszenstwa; 
m. wybór likwidatorów;  
n. wszelkie postanowienia dotyczace roszczen o naprawienie szkody wyrzadzonej przy zawiazywaniu Spólki lub 

sprawowaniu zarzadu lub nadzoru;  
o. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Rade Nadzorcza, Zarzad lub akcjonariuszy;  
p. podjecie czynnosci w celu wprowadzenia akcji Spólki do publicznego obrotu. 

2. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny byc zgloszone wraz z 
pisemna opinia Rady Nadzorczej. 

3. Nabycie i zbycie nieruchomosci lub udzialu w nieruchomosci nie wymaga uchwaly Walnego Zgromadzenia. 
4. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spólek handlowych wymaga zgody Rady 

Nadzorczej, bez koniecznosci podejmowania uchwaly przez Walne Zgromadzenie. 
5. Dzien dywidendy oraz termin wyplaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. 
6. Oprócz spraw wymienionych w Artykule 22.1 uchwaly Walnego Zgromadzenia wymagaja inne sprawy okreslone 

w przepisach prawa lub w Statucie. 
 
V. POSTANOWIENIA KONCOWE 

Artykul 23 

1. Rokiem obrotowym Spólki jest rok kalendarzowy.  
2. Rachunkowosc Spólki bedzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiazujacymi w Polsce.  
3. Zarzad Spólki moze, za zgoda Rady Nadzorczej i na zasadach okreslonych przepisami prawa, wyplacac 

akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy. 
4. Walne Zgromadzenie moze z zysku tworzyc kapitaly rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy Kodeksu spólek handlowych. 

Artykul 24 (skreslony) 

Artykul 25 (skreslony) 

Artykul 26 (skreslony) 
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Zalacznik nr 3 Regulaminu Nowej Opcji Menedzerskiej z dnia 23 pazdziernika 2001 roku 

REGULAMIN 
OPCJI MENEDZERSKIEJ W SPÓLCE ELDORADO S.A. 

 
Niniejszy Regulamin okresla warunki nabywania akcji spólki Eldorado S.A z siedziba w Lublinie, w ramach planu 
motywacyjnego, przez czlonków Zarzadu, kluczowych pracowników Spólki oraz inne osoby wskazane zgodnie z 
niniejszym Regulaminem, w tym czlonków Zarzadu oraz kluczowych pracowników spólek zaleznych Spólki („Opcja”) 
oraz warunki zbywania akcji Spólki przez Subemitenta Uslugowego. 
 
DEFINICJE: 
 
Akcje Zarezerwowane   259.500 (dwiescie piecdziesiat dziewiec tysiecy piecset) akcji zwyklych na 

okaziciela serii F Spólki o wartosci nominalnej 1 (jeden) zloty kazda i lacznej 
wartosci nominalnej 259.500 (dwiescie piecdziesiat dziewiec tysiecy piecset) 
zlotych emitowanych na podstawie uchwaly nr 3 NWZA Spólki z dnia  
22 pazdziernika  2001 roku 

 
Cena Emisyjna                  Cena emisyjna akcji serii G 
 
Gielda Gielda Papierów Wartosciowych S.A. w Warszawie 
 
Oferta Propozycja nabycia Pakietu zlozona Uprawnionemu przez Subemitenta 

Uslugowego na podstawie Przyznania Opcji 
 
Pakiet Akcje Zarezerwowane w liczbie okreslonej w danym przyznaniu Opcji 

Uprawnionemu  
 
Program Opcji Program motywacyjny wprowadzony na mocy uchwaly nr 3 NWZA Spólki z 

dnia 22 pazdziernika 2001 roku oraz niniejszego Regulaminu 
 
Przyznanie Opcji  Nadanie prawa do nabycia okreslonej liczby Akcji Zarezerwowanych prze z Rade 

Nadzorcza, na warunkach okreslonych w Regulaminie 
 
Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Eldorado S.A. 
 
Spólka Eldorado S.A. z siedziba w Lublinie 
 

Subemitent Uslugowy  Dom maklerski, bank, zagraniczna instytucja finansowa majaca siedzibe w kraju 
nalezacym do OECD lub konsorcjum tych podmiotów, z którym Spólka zawarla 
umowe o subemisje uslugowa w stosunku do Akcji Zarezerwowanych 

 
Srednia Notowan       Srednia arytmetyczna notowan gieldowych akcji Spólki w danym okresie  
 
Uprawnieni Czlonkowie Zarzadu, kluczowi pracownicy Spólki oraz inne osoby wskazane w 

uchwale Rady Nadzorczej, w tym czlonkowie Zarzadu i kluczowi pracownicy spólek 
zaleznych Spólki 

 
WIBOR 3M Warsaw Inter Bank Offered Rate 3M. – stopa procentowa przyjeta na polskim rynku 

miedzybankowym dla trzymiesiecznych pozyczek miedzybankowych 
 
Walne Zgromadzenie  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eldorado S.A.  
 
Zarzad Zarzad Eldorado S.A. 
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§ 1 AKCJE ZAREZERWOWANE 
 

Akcje zarezerwowane emitowane na podstawie uchwaly Walnego Zgromadzenia o podwyzszeniu kapitalu zakladowego z 
dnia 22 pazdziernika 2001 roku. Nalezycie oplacone w calosci i objete przez Subemitenta Uslugowego Akcje 
Zarezerwowane, beda zbywane Uprawnionym w ramach Programu Opcji. 

 
§ 2 CZAS TRWANIA PROGRAMU OPCJI 

 
1. Program Opcji rozpocznie sie w dniu zarejestrowania emisji akcji serii F i zakonczy sie w dniu 28 lutego 2005 roku  

lub w dniu zbycia przez Subemitenta Uslugowego wszystkich Akcji Zarezerwowanych zgodnie z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu, którekolwiek z tych zdarzen nastapi wczesniej. 

 
2. Kazdy z Uprawnionych zawrze ze Spólka umowe okreslajaca warunki i terminy na jakich bedzie mógl nabywac 

Akcje Zarezerwowane. Warunki i terminy nabywania Akcji Zarezerwowanych okreslone we wspomnianej umowie 
odzwierciedlac beda zasady okreslone w Regula minie. 

 
§ 3 PRZYZNANIE OPCJI I LISTA UPRAWNIONYCH 

 
1. Przyznania Opcji sa dokonywane przez Rade Nadzorcza w formie uchwaly nie pózniej niz  w ciagu miesiaca po 

spelnieniu odpowiednich warunków okreslonych w ust. 2-4 z zastrzezeniem § 8 ust. 2. Przyznania Opcji zostana 
dokonane w trzech terminach. 

 
2. Warunkiem Przyznania Opcji w pierwszym terminie („Pierwsze Przyznanie Opcji”) bedzie przekroczenie przez 

Srednia Notowan w okresie kolejnych szesciu miesiecy poziomu równego  130% Ceny Emisyjnej.    
 
3. Warunkiem Przyznania Opcji w drugim terminie („Drugie Przyznanie Opcji”) bedzie przekroczenie przez Srednia 

Notowan w okresie kolejnych czterech miesiecy poziomu równego 169% Ceny Emisyjnej. Drugie Przyznanie 
Opcji nie moze nastapic wczesniej niz po uplywie czterech miesiecy od dnia dokonania Pierwszego Przyznania 
Opcji. 

 
4. Warunkiem Przyznania Opcji w trzecim terminie („Trzecie Przyznanie Opcji”) bedzie przekroczenie przez Srednia 

Notowan w okresie kolejnych trzech miesiecy poziomu równego 220% Ceny Emisyjnej. Trzecie Przyznanie Opcji 
nie moze nastapic wczesniej niz po uplywie trzech miesiecy od dnia dokonania Drugiego Przyznania Opcji. 

 
5. Z zastrzezeniem ust. 6, laczna liczba akcji w stosunku, do których dokonane zostanie Przyznanie Opcji w 

poszczególnych terminach, wynosi: 
 

a) 86.500 (osiemdziesiat szesc tysiecy piecset) akcji w Pierwszym Przyznaniu Opcji, 
 
b) 86.500 (osiemdziesiat szesc tysiecy piecset) akcji w Drugim Przyznaniu Opcji, 
 
c) 86.500 (osiemdziesiat szesc tysiecy piecset) akcji w Trzecim Przyznaniu Opcji. 

 
 
6. W przypadku nienabycia wszystkich Akcji Zarezerwowanych przez Uprawnionych lub ich spadkobierców w 

sposób okreslony w § 6, w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2, lub w przypadku niewykorzystania przez 
Rade Nadzorcza w calosci limitów okreslonych w ust. 5 w ramach któregokolwiek z Przyznan Opcji, Rada 
Nadzorcza dokona Przyznania Opcji na Akcje Zarezerwowane nie nabyte w ramach poprzednich Przyznan Opcji 
lub nieprzyznane ramach poprzednich Przyznan Opcji w wyniku niewykorzystania w calosci limitów okreslonych 
w ust. 5 („Uzupelniajace Przyznanie Opcji”). 

 
7. Uzupelniajace Przyznanie Opcji nastapi nie pózniej niz do dnia 31 stycznia 2005 roku lub po zakonczeniu 

nabywaniu Akcji Zarezerwowanych przez Uprawnionych w ramach Trzeciego Przyznania Opcji, którekolwiek z 
tych zdarzen nastapi wczesniej. 

 
8. Zarzad przekaze Subemitentowi Uslugowemu odpis uchwaly Rady Nadzorczej dotyczacej Przyznania Opcji w 

terminie 14 dni od daty danego Przyznania Opcji wraz z lista osób Uprawnionych, zawierajaca dane okreslone w 
ust. 9. 
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9. Zarzad bedzie prowadzic aktualna liste Uprawnionych. Lista Uprawnionych bedzie okreslac Pakiety, które 

Uprawniony bedzie mógl nabyc od Subemitenta Uslugowego na warunkach okreslonych w Regulaminie oraz dane 
Uprawnionych. 

 
10. W przypadku dokonania przez Rade Nadzorcza zmiany listy Uprawnionych na podstawie uchwaly, o której mowa 

w § 8 ust. 3, oraz w przypadku zmiany danych Uprawnionych Zarzad przekaze Subemitentowi Uslugowemu 
zaktualizowana liste Uprawnionych, zawierajaca dane okreslone w ust. 9. 

 
11. Srednia Notowan obliczana bedzie przez Subemitenta Uslugowego na zakonczenie kazdego dnia, w którym akcje 

Spólki beda notowane na Gieldzie, w oparciu o ceny osiagniete przez akcje Spólki we wszystkich notowaniach 
akcji Spólki na Gieldzie, które odbyly sie w ciagu kolejnych trzech, czterech lub szesciu miesiecy. Podstawa do 
obliczenia Sredniej Notowan stanowic bedzie kurs zamkniecia w przypadku notowania akcji Spólki w systemie 
notowan ciaglych lub drugi kurs jednolity w przypadku notowania akcji Spólki w systemie kursu jednolitego. W 
przypadku osiagniecia przez Srednia Notowan poziomu okreslonego w ust. 2-4, Subemitent Uslugowy 
niezwlocznie przekaze Spólce informacje o tym fakcie .  

 
12. Obliczanie Sredniej Notowan dla celów Pierwszego Przyznania Opcji rozpocznie sie  od dnia pierwszego 

notowania akcji Spólki na Gieldzie, a obliczanie Sredniej Notowan dla kolejnych Przyznan Opcji rozpocznie sie 
po spelnieniu sie warunków do dokonania wczesniejszego Przyznania Opcji. Obliczanie Sredniej Notowan 
zakonczone zostanie 31 grudnia 2004 roku.   

 
13. W przypadku zmiany Regulaminu Gieldy lub innej przyczyny, na skutek której akcje Spólki nie beda notowane w 

systemie kursu jednolitego lub systemie notowan ciaglych, Rada Nadzorcza okresli w drodze uchwaly, jaki kurs 
bedzie stanowil podstawe dla obliczenia Sredniej Notowan. 

 
 

§ 4 PRAWO REALIZACJI OPCJI 
 

Uprawniony, który uzyska Przyznanie Opcji, bedzie mógl zrealizowac posiadane prawo do nabycia Pakietów poprzez 
zlozenie zamówienia na Akcje (przyjecie Oferty) na zasadach okreslonych w § 6 Regulaminu („Prawo Realizacji 
Opcji”). 

 
 

§ 5 OFERTA SUBEMITENTA USLUGOWEGO  
 

W ciagu 5 (pieciu) dni roboczych od dnia otrzymania odpisu uchwaly Rady Nadzorczej, o którym mowa § 3 ust. 8, 
Subemitent Uslugowy zlozy  kazdemu Uprawnionemu Oferte. Zlozenie Oferty nastapi przez wyslanie przez 
Subemitenta Uslugowego listu poleconego na adres Uprawnionego, okreslony w liscie Uprawnionych przekazanej 
przez Zarzad. Oferta wygasa w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 2, gdy uprawniony nie skorzystal z 
przyslugujacego mu Prawa Realizacji Opcji lub w przypadku nie zlozenia przez Uprawnionego zamówienia na Akcje 
Zarezerwowane w terminie okreslonym zgodnie z § 6 ust. 3.  

 
§ 6 PRZYJECIE OFERTY  

 
1. Kazdy z Uprawnionych bedzie mial prawo do przyjecia Oferty poprzez zlozenie zamówienia na Akcje 

Zarezerwowane w ramach Pakietu  na zasadach okreslonych ponizej, z zastrzezeniem § 8 ust. 4. 
 
2. Zamówienia na Akcje Zarezerwowane przyjmowane beda w wyznaczonych przez Subemitenta Uslugowego punktach 

obslugi klienta. 
 
3. O terminach skladania zamówien na Akcje Zare zerwowane oraz punktach obslugi klienta, o których mowa w ust. 2, 

Subemitent Uslugowy bedzie kazdorazowo informowal Uprawnionych w Ofercie. Termin skladania zamówien na 
Akcje Zarezerwowane przez Uprawnionych nie bedzie krótszy niz 3 dni robocze i dluzszy niz 5 dni roboczych.  

 
4. Uprawnieni moga skladac zamówienia na liczbe Akcji Zarezerwowanych nie wieksza niz indywidualny limit liczby 

Akcji Zarezerwowanych w Ofercie. 
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5. Uprawniony ma prawo w ramach kazdego Przyznania Opcji do zlozenia jednego zamówienia na Akcje 
Zarezerwowane. Uprawniony moze zlozyc zamówienie na liczbe Akcji Zarezerwowanych mniejsza niz liczba Akcji 
Zarezerwowanych wskazana w Ofercie. 

 
6. Z dniem zlozenia zamówienia na Akcje Zarezerwowane Uprawniony zobowiazany jest do dokonania calkowitej 

wplaty na Akcje Zarezerwowane. 
 
7. Przydzial Akcji Zarezerwowanych przez Subemitenta Uslugowego zostanie dokonany w terminie trzech dni 

roboczych od dnia zakonczenia przyjmowania zamówien na Akcje Zarezerwowane na podstawie prawidlowo 
wypelnionego i oplaconego zamó wienia na Akcje Zarezerwowane oraz na podstawie listy Uprawnionych, otrzymanej 
przez Subemitenta Uslugowego. 

 
8. W terminie trzech dni roboczych od dnia dokonania przydzialu Subemitent Uslugowy zlozy do Krajowego Depozytu 

Papierów Wartosciowych S.A. odpowiednie zlecenie, które bedzie miec na celu przeniesienie Akcji 
Zarezerwowanych na Uprawnionych, którym Akcje Zarezerwowane zostaly przydzielone. 

 
§ 7 CENA NABYCIA AKCJI ZAREZERWOWANYCH  
 
1. Cena nabycia Akcji Zarezerwowanych przez Uprawnionych bedzie suma ich ceny emisyjnej wynoszacej 1 (jeden) 

zlotych oraz kosztu pieniadza poniesionego przez Subemitenta Uslugowego. 
 
2. Koszt pieniadza, o którym mowa w ust. 1, zostanie ustalony w umowie zawartej pomiedzy Subemitentem 

Uslugowym a Spólka i bedzie wynosil nie wiecej niz WIBOR 3M powiekszony o marze w wysokosci 1,75 % 
liczony w skali roku, z uwzglednieniem kapitalizacji odsetek po kazdym kwartale zaangazowania kapitalowego 
Subemitenta. Szczególowy sposób obliczania kosztu pieniadza zostanie okreslony w umowie zawartej przez 
Subemitenta Uslugowego i Spólke. 

 
 
§ 8 POZOSTALE WARUNKI OPCJI 

 
1. Prawo Realizacji Opcji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie moze byc przeniesione na zadna 

inna osobe lub podmiot, z zastrzezeniem ust. 7. 
 
2. Przyznanie Opcji wygasa w przypadku: 
 

a. rozwiazania stosunku pracy lub innego stosunku umownego, na podstawie którego Uprawniony swiadczy 
uslugi na rzecz Spólki lub jej spólki zaleznej, chyba ze stosunek pracy lub stosunek umowny zostal 
rozwiazany z powodu likwidacji stanowiska pracy lub zostal niezwlocznie zastapiony nowym stosunkiem 
prawnym pomiedzy Uprawnionym a Spólka lub jej spólka zalezna, na podstawie którego Uprawniony 
swiadczyc bedzie prace lub uslugi na rzecz Spólki lub jej spólki zaleznej;  
 

b. przerwy w swiadczeniu pracy lub uslug przez Uprawnionego na rzecz Spólki lub jej spólki zaleznej przez 
okres dluzszy niz kolejnych 30 dni, za wyjatkiem urlopu wypoczynkowego; 
 

c. razacego naruszenia przez Uprawnionego umowy zawartej ze Spólka lub jej spólka zalezna, w tym w 
szczególnosci naruszenia zakazu prowadzenia dzialalnosci konkurencyjnej lub naruszenia tajemnicy 
przedsiebiorstwa Spólki lub jej spólki zaleznej (za razace naruszenie umowy zawartej przez Uprawnionego 
ze Spólka lub jej spólka zalezna beda uwazane wszelkie dzialania lub zaniechania Uprawnionego, które 
upowazniaja Spólke lub jej spólke zalezna do rozwiazania, bez zachowania okresu wypowiedzenia, umowy, 
na podstawie którego Uprawniony wykonuje swoje obowiazki w przedsiebiorstwie Spólki lub jej spólki 
zaleznej); 
 

d. razacego naruszenia przez Uprawnionego bedacego czlonkiem Zarzadu, pelnomocnikiem lub prokurentem, 
postanowien Statutu Spólki, uchwaly Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spólki;  
 

e. razacego naruszenia przez Uprawnionego bedacego czlonkiem Zarzadu, pelnomocnikiem lub prokurentem 
obowiazujacych przepisów prawa, w sposób powodujacy powstanie odpowiedzialnosci karnej lub cywilnej 
wobec Spólki lub jej wierzycieli;  
 

f. zaistnienia okolicznosci okreslonych w pkt. d) i e) w odniesieniu do którejkolwiek spólki zaleznej Spólki;  
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g. gdy Uprawniony nie skorzystal z przyslugujacego mu  Prawa Realizacji Opcji. 

 
3. Wygasniecie Przyznania Opcji w przypadkach okreslonych w ust. 2 jest stwierdzone uchwala Rady Nadzorczej. 
 
4. W przypadku, gdy uchwala Rady Nadzorczej stwierdzajaca wygasniecie Przyznania Opcji zostala doreczona 

Subemitentowi Uslugowemu nie pózniej niz na jeden dzien roboczy przed zlozeniem zamówienia na Akcje 
Zarezerwowane przez Uprawnionego, Subemitent Uslugowy odmówi przyjecia takiego zamówienia.  

 
5. Akcje zaoferowane i nienabyte przez Upra wnionych w ramach poszczególnych Pakietów zostana wykupione 

przez Spólke w celu ich umorzenia do dnia 30 kwietnia 2005 roku po cenie równej cenie, po której Akcje 
Zarezerwowane obejmowal Subemitent Uslugowy, powiekszonej o koszt pieniadza Subemitenta Uslugowego 
ustalony w umowie zawartej pomiedzy Subemitentem Uslugowym a Spólka i wynoszacy nie wiecej niz WIBOR 
3M powiekszony o marze w wysokosci 1,75 %, liczony w skali roku, z uwzglednieniem kapitalizacji odsetek po 
kazdym kwartale zaangazowania kapitalowego Subemitenta Uslugowego. Szczególowy sposób obliczania kosztu 
pieniadza zostanie okreslony w umowie zawartej przez Subemitenta Uslugowego i Spólke. 

 
6. W razie niespelnienia sie warunków dokonania, odpowiednio, Pierwszego Przyznania Opcji, Drugiego Przyznania  

Opcji lub Trzeciego Przyznania Opcji, o których mowa w § 3 ust. 2, 3, i 4 niniejszego Regulaminu, akcje, w 
stosunku do których mialo zostac dokonane, odpowiednio, Pierwsze Przyznanie Opcji, Drugie Przyznanie Opcji 
lub Trzecie Przyznanie Opcji, w ilosciach okreslonych w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu, zostana wykupione 
przez Spólke w celu ich umorzenia do dnia 30 kwietnia 2005 roku po cenie równej cenie, po której Akcje 
Zarezerwowane obejmowal Subemitent Uslugowy, powiekszonej o koszt pieniadza Subemitenta Uslugowego 
ustalony w  umowie zawartej pomiedzy Subemitentem Uslugowym a Spólka i wynoszacy nie wiecej niz WIBOR 
3M powiekszony o marze w wysokosci 1,75 %, liczony w skali roku, z uwzglednieniem kapitalizacji odsetek po 
kazdym kwartale zaangazowania kapitalowego Subemitenta Uslugowego. Szczególowy sposób obliczania kosztu 
pieniadza zostanie okreslony w umowie zawartej przez Subemitenta Uslugowego i Spólke. 

 
7. W przypadku smierci Uprawnionego, spadkobiercy Uprawnionego maja Prawo Realizacji Opcji od daty nabycia 

spadku, na warunkach przyslugujacych zmarlemu Uprawnionemu. 
 
§ 9 POSTANOWIENIA KONCOWE 

 
1. Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nastepnych kodeksu cywilnego. Z Regulaminu nie wynikaja 

dla Uprawnionych zadne roszczenia dotyczace przeniesienia na nich wlasnosci Akcji Zarezerwowanych. 
 
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagaja uchwaly podjetej przez Rade Nadzorcza. 
 
3. Spory mogace powstac w wyniku interpretacji lub wykonania Regulaminu beda rozstrzygane przez sad 

powszechny, wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Spólki. 
 
4. Wszelkie zobowiazania publicznoprawne (w tym z tytulu ubezpieczenia spolecznego) wynikajace z nabycia przez 

Uprawnionego Akcji Zarezerwowanych zostana pokryte przez podmiot okreslony w przepisach wlasciwych dla 
danego zobowiazania. W przypadku, gdy wlasciwy przepis nie okresla podmiotu, który ma spelnic zobowiazanie, 
zostanie one spelnione przez Spólke.  
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Zalacznik nr 4 Lista Punktów Obslugi Klienta przyjmujacych zapisy na Akcje Serii C i G w 
Transzy Kwalifikowanej 

Lista Punktów Obslugi Klie nta Domu Maklerskiego BIG-BG S.A.  

L.p. Miejscowosc Ulica Kod pocztowy 

1. Bialystok Al. J. Pilsudskiego 13/1 15-444 

2. Bielsko-Biala ul. Browarna 2  43-300 

3. Bydgoszcz ul. Jagiellonska 4 85-950 

4. Czestochowa ul. Kopernika 16/18 42-200 

5. Gdansk ul. Targ Drzewny 1 80-887 

6. Gdansk ul. Okopowa 7 80-819 

7. Gdynia ul. Batorego 28/32 81-366 

8. Katowice ul. Mickiewicza 15 40-951 

9. Lódz ul. Kosciuszki 134 90-451 

10. Olsztyn ul. Dabrowszczaków 8/9 10-539 

11. Poznan ul. Szkolna 19 61-832 

12. Szczecin Plac Rodla 9 71-419 

13. Torun ul. Szosa Chelminska 17 87-100 

14. Warszawa Al. Jana Pawla II 15 00-828 

15. Wroclaw ul. Szewska 3 a 50-053 
 
 

Lista Punktów Obslugi Klienta DI BRE S.A.  

Lp Miejscowosc Ulica Kod pocztowy 

1.  Bielsko-Biala  Plac Wolnosci 7 43-304 

2.  Bydgoszcz  ul. Grodzka 17 85-109 

3.  Gdansk  ul. Okopowa 7 80-819 

4.  Gliwice  ul. Mikolowska 7 44-100 

5.  Katowice  ul. Powstanców 43 40-024 

6.  Kraków  ul. Augustianska 15 31-064 

7.  Lódz  ul. Piotrkowska 148/150 90-063 

8.  Lublin  ul. Krakowskie Przedmiescie 6 20-950 

9.  Olsztyn  ul. Glowackiego 28 10-448 

10.  Poznan  ul. Szyperska 20/21 60-967 

11.  Rzeszów  ul. Sokola 6 35-010 

12.  Szczecin  ul. Tkacka 55 70-556 

13.  Warszawa  ul. Wspólna 47/49 00-684 

14.  Wroclaw  ul. Podwale 63 50-010 
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Lista Punktów Obslugi Klienta Domu Maklerskiego BZWBK S.A.  

L.p. Miejscowosc Ulica Kod pocztowy 

1.  Bydgoszcz  ul. Powstanców Wlkp. 26 85-090 

2.  Gdansk  ul. Dlugie Ogrody 10 80-765 

3.  Kalisz  ul. Parczewskiego 9 a 62-800 

4.  Katowice  ul. Wita Stwosza 2 40-951 

5.  Kielce  ul. Wspólna 2 25-950 

6.  Legnica  ul. Witelona 8 59-220 

7.  Leszno  ul. Slowianska 33 64-100 

8.  Lodz  ul. Sienkiewicza 26 90-114 

9.  Opole  ul. Ozimska 6 45-057 

10.  Plock  ul. Kolegialna 21 09-402 

11.  Poznan  ul. Szkolna 5 61-832 

12.  Torun  ul. Krasinskiego 2 87-100 

13.  Warszawa  Atrium Tower Al. Jana Pawla II 25 00-854 

14.  Wroclaw  ul. Strzegomska 6-10 50-950 

15.  Zielona Góra  ul. Bankowa 5 65-950 
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Zalacznik nr 5 Lista Punktów Obslugi Klienta nalezacych do domów maklerskich czlonków 
konsorcjum dystrybucyjnego przyjmujacych zapisy na Akcje Serii C i G w Transzy 
Indywidualnej 

Lista Punktów Obslugi Klienta Domu Maklerskiego BIG-BG S.A.  

L.p. Miejscowosc Ulica Kod pocztowy 

1. Bialystok Al. J. Pilsudskiego 13/1 15-444 

2. Bielsko-Biala ul. Browarna 2  43-300 

3. Bydgoszcz ul. Jagiellonska 4 85-950 

4. Czestochowa ul. Kopernika 16/18 42-200 

5. Gdansk ul. Targ Drzewny 1 80-887 

6. Gdansk ul. Okopowa 7 80-819 

7. Gdynia ul. Batorego 28/32 81-366 

8. Katowice ul. Mickiewicza 15 40-951 

9. Lódz ul. Kosciuszki 134 90-451 

10. Olsztyn ul. Dabrowszczaków 8/9 10-539 

11. Poznan ul. Szkolna 19 61-832 

12. Szczecin Plac Rodla 9 71-419 

13. Torun ul. Szosa Chelminska 17 87-100 

14. Warszawa Al. Jana Pawla II 15 00-828 

15. Wroclaw ul. Szewska 3 a 50-053 
 
 

Lista Punktów Obslugi Klienta DI BRE S.A.  

Lp Miejscowosc Ulica Kod pocztowy 

1.  Bielsko-Biala  Plac Wolnosci 7 43-304 

2.  Bydgoszcz  ul. Grodzka 17 85-109 

3.  Gdansk  ul. Okopowa 7 80-819 

4.  Gliwice  ul. Mikolowska 7 44-100 

5.  Katowice  ul. Powstanców 43 40-024 

6.  Kraków  ul. Augustianska 15 31-064 

7.  Lódz  ul. Piotrkowska 148/150 90-063 

8.  Lublin  ul. Krakowskie Przedmiescie 6 20-950 

9.  Olsztyn  ul. Glowackiego 28 10-448 

10.  Poznan  ul. Szyperska 20/21 60-967 

11.  Rzeszów  ul. Sokola 6 35-010 

12.  Szczecin  ul. Tkacka 55 70-556 

13.  Warszawa  ul. Wspólna 47/49 00-684 

14.  Wroclaw  ul. Podwale 63 50-010 
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Lista Punktów Obslugi Klienta Domu Maklerskiego BZWBK S.A.  

L.p. Miejscowosc Ulica Kod pocztowy 

1.  Bydgoszcz  ul. Powstanców Wlkp. 26 85-090 

2.  Gdansk  ul. Dlugie Ogrody 10 80-765 

3.  Kalisz  ul. Parczewskiego 9 a 62-800 

4.  Katowice  ul. Wita Stwosza 2 40-951 

5.  Kielce  ul. Wspólna 2 25-950 

6.  Legnica  ul. Witelona 8 59-220 

7.  Leszno  ul. Slowianska 33 64-100 

8.  Lodz  ul. Sienkiewicza 26 90-114 

9.  Opole  ul. Ozimska 6 45-057 

10.  Plock  ul. Kolegialna 21 09-402 

11.  Poznan  ul. Szkolna 5 61-832 

12.  Torun  ul. Krasinskiego 2 87-100 

13.  Warszawa  Atrium Tower Al. Jana Pawla II 25 00-854 

14.  Wroclaw  ul. Strzegomska 6-10 50-950 

15.  Zielona Góra  ul. Bankowa 5 65-950 
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Zalacznik nr 6 Wzór formularza zapisu dla Akcji E 

Formularz zapisu na Akcje Serii E 

Niniejszy formularz sluzy do skladania zapisów na Akcje Serii E Eldorado S.A. z siedziba w Lublinie. Podstawa emisji Akcji Serii E jest uchwala nr 
2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spólki z dnia 22.10.2001 r.. Przedmiotem oferty publicznej w Starej Opcji Menedzerskiej jest 240.200 akcji 
zwyklych na okaziciela serii E o wartosci nominalnej 1 zl kazda, na warunkach okreslonych w Prospekcie. 

1. Nazwisko: ...............................................................................................................................................................................................  
 Imie/Imiona.............................................................................................................................................................................................  

2. Osoby fizyczne 
 Dowód tozsamosci (dowód osobisty, paszport*): seria...........numer...................................PESEL................................................................  

3. Miejsce zamieszkania/Siedziba i adres: 
Kod pocztowy       Kraj: ...............................Miejscowosc.......................................................................

 Ulica...............................................................................................................Nr domu/mieszkania..........................................................  
 Adres do korespondencji: 

Kod pocztowy Kraj: ...............................Miejscowosc................................................................

 Ulica...............................................................................................................Nr domu/mieszkania..........................................................  

4. Typ zapisu podstawowy  dodatkowy  

5. Liczba Akcji Serii E objetych zapisem ................................. (slownie:........................................................................................................... ) 

6. Cena emisyjna za jedna akcje: 4,73 zl (slownie: cztery  zlote siedemdziesiat trzy grosze) 

7. Kwota wplaty na akcje:...................................zl ..........gr (slownie:........................................................................................................... ) 
8. Forma zaplaty:  gotówka   ?  przelew  ?  

9. Forma zwrotu srodków pienieznych w przypadku przyznania mniejszej ilosci akcji niz objeta zapisem, nie przyznania akcji w ogóle, niewaznosci 
zapisu lub niedojscia emisji do skutku: 

 przelewem na rachunek bankowy nr ..............................................................................................................................  
prowadzony przez..................................................................................................................................................................  

(pelna nazwa banku prowadzacego rachunek)  
na rzecz ...............................................................................................................................................................................  

(nazwa wlasciciela rachunku) 

 przelewem na rachunek inwestycyjny nr ........................................................................................................................  
prowadzony przez..................................................................................................................................................................  

(pelna nazwa przedsiebiorstwa maklerskiego prowadzacego rachunek)  
na rzecz ...............................................................................................................................................................................  

10.    Adres podmiotu upowaznionego do przyjmowania zapisów i wplat na Akcje Serii E: 
 ...............................................................................................................................................................................................................  

 (nazwa wlasciciela rachunku) 
Uwaga! W przypadku podania niepelnego lub niewlasciwego numeru rachunku, Emitent i osoby dzialajace na zlecenie Emitenta nie ponosza 
odpowiedzialnosci za nieterminowy zwrot srodków pienieznych. Zwrot wplaty nastepuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowan. 
 

Oswiadczenie Inwestor/ Pelnomocnik 
Ja, nizej podpisany(a) oswiadczam, ze zapoznalem(am) sie z trescia prospektu emisyjnego Eldorado S.A. z siedziba w Lublinie i akceptuje brzmienie 
Statutu Spólki oraz warunki emisji Akcji Serii E. Oswiadczam równiez, iz wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
niezbednym do przeprowadzenia publicznej oferty akcji. Ponadto przyjmuje do wiadomosci, ze przysluguje mi prawo wgladu do swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania. Oswiadczam, ze dane na formularzu zapisu zostaly podane dobrowolnie.    
 

______________________________ _____________________________________ 
Data i podpis skladajacego zapis Data, pieczec i podpis przyjmujacego zapis 
 
Wszelkie konsekwencje wynikajace z niewlasciwego wypelnienia zapisu ponosi Osoba Uprawniona. 

 
Dyspozycja Deponowania Akcji 

Ja nizej podpisany(a) prosze o zdeponowanie przydzielonych mi Akcji Serii E  Eldorado S.A. na moim rachunku inwestycyjnym  

nr.......................................................................................... prowadzonym przez  ............................................................................................................  
 
 
 

Data i podpis skladajacego dyspozycje    Data, pieczec i podpis przyjmujacego dyspozycje  
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Zalacznik nr 7 Wzór formularza zapisu dla Subemitenta Uslugowego 
FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII F DLA SUBEMITENTA USLUGOWEGO 

Niniejszy formularz sluzy do skladania zapisów na akcje serii F Spólki Eldorado S.A. z siedziba w Lublinie przez Subemitenta Uslugowego. Postawa 
emisji akcji serii F jest Uchwala nr 3. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spólki z dnia 22.10.2001 r.. Przedmiotem oferty publicznej jest do 
259.500 akcji zwyklych na okaziciela serii F o wartosci nominalnej 1,00 zl kazda, przeznaczonych na realizacje Nowej Opcji Menedzerskiej, na 
warunkach okreslonych w prospekcie emisyjnym. 

1. Firma: ..................................................................................................................................................................................... 

2. Rejestr handlowy: Dzial .................  Nr .................................................................................................................................  

3. Siedziba: 
Kod pocztowy:   -    Kraj: .............................. Miejscowosc: ........................................................................  

 Ulica: ........................................................................................................... Nr domu/mieszkania: ............................................................ 

 Adres do korespondencji:  

Kod pocztowy:   -    Kraj: ..........................  Miejscowosc: ................................................................................................

 Ulica: ................................................................................................  Nr domu/mieszkania: ....................................................... 

4. Status dewizowy krajowa osoba prawna zagraniczna osoba prawna 
          ? ? 
5. Liczba akcji serii F objetych zapisem ........................... (slownie:...............................................................................................................) 

6. Cena za jedna akcje 1 zloty 

7. Kwota wplaty na akcje: ..................... .... zl .......gr (slownie: .........................................................................................................) 

8. Forma zaplaty:  gotówka   ?  przelew  ?  
9. Forma zwrotu srodków pienieznych w przypadku przyznania mniejszej ilosci akcji niz objeta zapisem, nie przyznania akcji w ogóle, niewaznosci 
zapisu lub niedojscia emisji do skutku: 

 przelewem na rachunek bankowy nr ..............................................................................................................................  
prowadzony przez..................................................................................................................................................................  

(pelna nazwa banku prowadzacego rachunek)  
na rzecz ...............................................................................................................................................................................  

(nazwa wlasciciela rachunku) 

 przelewem na rachunek inwestycyjny nr ........................................................................................................................  
prowadzony przez..................................................................................................................................................................  

(pelna nazwa przedsiebiorstwa maklerskiego prowadzacego rachunek)  
na rzecz ...............................................................................................................................................................................  

10.    Adres podmiotu upowaznionego do przyjmowania zapisów i wplat na Akcje Serii F: 
 ...................................................................................................................................................................................  

(nazwa wlasciciela rachunku) 
Uwaga! W przypadku podania niepelnego lub niewlasciwego numeru rachunku, Emitent i osoby dzialajace na zlecenie Emitenta nie ponosza 
odpowiedzialnosci za nieterminowy zwrot srodków pienieznych. Zwrot wplaty nastepuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowan. 

 
Oswiadczenie Subemitenta Uslugowego 

Subemitent Uslugowy oswiadcza, ze zapoznal sie z trescia  Prospektu emisyjnego Spólki Eldorado S.A. z siedziba w Lublinie oraz  zapoznal sie z 
brzmieniem Statutu Spólki i akceptuje jego tresc oraz akceptuje warunki emisji Akcji Serii F. 
 
 

Data i podpis skladajacego zapis    Data, pieczec i podpis przyjmujacego zapis 
 
*Niepotrzebne skreslic 
Wszelkie konsekwencje wynikajace z niewlasciwego wypelnienia zapisu ponosi Subemitent Uslugowy. 
 

Dyspozycja Deponowania Akcji 

Prosze o zdeponowanie przydzielonych mi Akcji Serii F  Eldorado S.A. na moim rachunku inwestycyjnym  

nr.................................................................... prowadzonym przez........................................................................................................................................ 
(pelna nazwa podmiotu pro wadzacego rachunek) 

 
 
 

Data i podpis skladajacego dyspozycje    Data, pieczec i podpis przyjmujacego dyspozycje  
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Zalacznik nr 8 Wzór formularza zapisu dla Akcji Serii F dla Osób Uprawnionych 
FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII F DLA OSÓB UPRAWNIONYCH 

Niniejszy formularz sluzy do skladania zapisów na akcje serii F Spólki Eldorado S.A. z siedziba w Lublinie przez Osoby Uprawnione. Postawa emisji 
akcji serii F jest Uchwala nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spólki z dnia 22.10.2001 r.  Przedmiotem oferty publicznej jest do 259.500 
akcji zwyklych na okaziciela serii F o wartosci nominalnej 1,00 zl kazda, przeznaczonych na realizacje Nowej Opcji Menedzerskiej, na warunkach 
okreslonych w prospekcie emisyjnym. 

1. Nazwisko:  ...............................................................................  Imie/Imiona:  ............................................................................................... 

2. Dowód tozsamosci (dowód osobisty,  paszport *): seria .........  numer ..............................   PESEL .....................................  

3. Miejsce zamieszkania: 
Kod pocztowy:   -    Kraj: .............................. Miejscowosc: ........................................................................  

 Ulica: ............................... ............................................................................ Nr domu/mieszkania: ............................................................ 

 Adres do korespondencji:  

   Kod pocztowy:   -    Kraj: ..........................  Miejscowosc: ................................................................................................

 Ulica: ................................................................................................  Nr domu/mieszkania: ....................................................... 

4. Status dewizowy krajowa osoba fizyczna zagraniczna osoba fizyczna 
            ?      ? 

5.    Liczba akcji serii F objetych zapisem:........................................... (slownie:.............................................................................................) 

6.    Cena za jedna akcje  ........................... .  zl ..........:gr (slownie................... .........................................................................................) 

7. Kwota wplaty na akcje: ..................... .... zl .......gr (slownie: .........................................................................................................) 

8. Forma zaplaty:  gotówka   ?  przelew  ?  
9. Forma zwrotu srodków pienieznych w przypadku przyznania mniejszej ilosci akcji niz objeta zapisem, nie przyznania akcji w ogóle, niewaznosci 
zapisu: 

 przelewem na rachunek bankowy nr ..............................................................................................................................  
prowadzony przez..................................................................................................................................................................  

(pelna nazwa banku prowadzacego rachunek)  
na rzecz ...............................................................................................................................................................................  

(nazwa wlasciciela rachunku) 

 przelewem na rachunek inwestycyjny nr ........................................................................................................................  
prowadzony przez..................................................................................................................................................................  

(pelna nazwa przedsiebiorstwa maklerskiego prowadzacego rachunek)  
na rzecz ...............................................................................................................................................................................  

(nazwa wlasciciela rachunku) 

Uwaga! W przypadku podania niepelnego lub niewlasciwego numeru rachunku, Subemitent i osoby dzialajace na zlecenie Subemitenta nie ponosza 
odpowiedzialnosci za nieterminowy zwrot srodków pienieznych. Zwrot wplaty nastepuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowan. 

Oswiadczenie Inwestor/ Pelnomocnik 

Ja, nizej podpisany(a) oswiadczam, ze zapoznalem(am) sie z trescia Prospektu emisyjnego Spólki Eldorado S.A. z siedziba w Lublinie i akceptuje 
warunki nabycia Akcji Serii F, zapoznalem(am) sie z Regulaminem Programu i akceptuje jego tresc oraz zapoznalem(am) sie z brzmieniem Statutu 
Spólki i akceptuje jego tresc. Oswiadczam równiez, iz wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbednym do realizacji 
Programu. Ponadto przyjmuje do wiadomosci, ze przysluguje mi prawo wgladu do swoich danych oraz ich poprawiania. Oswiadczam, ze dane na 
formularzu zapisu zostaly podane dobrowolnie. 
 
 

Data i podpis skladajacego zapis    Data, pieczec i podpis przyjmujacego zapis 
 
*Niepotrzebne skreslic 
Wszelkie konsekwencje wynikajace z niewlasciwego wypelnienia zapisu ponosi Osoba Uprawniona. 

 
Dyspozycja Deponowania Akcji 

Ja nizej podpisany(a) prosze o zdeponowanie przydzielonych mi Akcji Serii F  Eldorado S.A. na moim rachunku inwestycyjnym  

nr......................................................................................... . prowadzonym przez  ............................................................................................................  
 
 

Data i podpis skladajacego dyspozycje    Data, pieczec i podpis przyjmujacego dyspozycje  
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Zalacznik nr 9 Formularz zapisu na Akcje oferowane w ramach Publicznej Oferty Otwartej w 
Transzy Kwalifikowanej 

Formularz zapisu na Akcje oferowane w ramach Publicznej Oferty Otwartej w Transzy Kwalifikowanej 

Niniejszy formularz sluzy do skladania zapisów na Akcje Serii C i Akcje Serii G Eldorado S.A. z siedziba we Lublinie w Transzy Kwalifikowanej. 
Podstawa emisji Akcje Serii G jest uchwala nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spólki z dnia 22.10.2001 r.. Przedmiotem Publicznej Oferty 
Otwartej w Transzy Kwalifikowanej jest w przypadk u, gdy zostanie uruchomiona Opcja Dodatkowego przydzialu 1.900.000 akcji zwyklych na 
okaziciela o wartosci nominalnej 1 zl Serii C i Serii G oferowanych na warunkach okreslonych w Prospekcie, a w przypadku, gdy nie zostanie 
uruchomiona Opcja Dodatkowego Przydzialu 1.000.000 Akcji  zwyklych na okaziciela o wartosci nominalnej 1 zl Serii G oferowanych na warunkach 
okreslonych w Prospekcie. 

1. Nazwisko/Nazwa: ....................................................................................................................................................................................  

 Imie/Imiona.............................................................................................................................................................................................  
W przypadku towarzystwa funduszy inwestycyjnych, nazwa funduszu, na którego rzecz dokonywany jest zapis: 

 ...............................................................................................................................................................................................................  

2. Osoby prawne*  Rejestr handlowy: Dzial   Nr  

REGON:                      

3. Osoby fizyczne*   Dowód tozsamosci (dowód osobisty, paszport*): seria numer PESEL  

4. Miejsce zamieszkania/Siedziba i adres: 

Kod pocztowy       Kraj: ...............................Miejscowosc.......................................................................

 Ulica...............................................................................................................Nr domu/mieszkania..........................................................  

 Adres do korespondencji: 
Kod pocztowy Kraj: ...............................Miejscowosc................................................................

 Ulica...............................................................................................................Nr domu/mieszkania..........................................................  

5. Liczba Akcji Serii C i Akcji Serii G objetych zapisem ................................. (slownie:.................................................................................................)  

6. Cena emisyjna za jedna akcje:..........................zl ......... gr (slownie:........................................................................................................... ) 

7. Kwota wplaty na akcje:...................................zl ..........gr (slownie:........................................................................................................... ) 

8. Forma zaplaty:  gotówka   ?  przelew  ?  
9. Forma zwrotu srodków pienieznych w przypadku przyznania mniejszej ilosci akcji niz objeta zapisem, nie przyznania akcji w ogóle, niewaznosci 
zapisu lub niedojscia emisji do skutku: 

 przelewem na rachunek bankowy nr ..............................................................................................................................  
prowadzony przez..................................................................................................................................................................  

(pelna nazwa banku prowadzacego rachunek)  
na rzecz ...............................................................................................................................................................................  

(nazwa wlasciciela rachunku) 

 przelewem na rachunek inwestycyjny nr ........................................................................................................................  
prowadzony przez..................................................................................................................................................................  

(pelna nazwa przedsiebiorstwa maklerskiego prowadzacego rachunek)  
na rzecz ...............................................................................................................................................................................  

(nazwa wlasciciela rachunku) 
10.Adres podmiotu upowaznionego do przyjmowania zapisów i wplat na Akcje Oferowane w ramach Publicznej Oferty Otwartej w Transzy 
Kwalifikowanej:.............................................................................................................................................................................................   

Uwaga! W przypadku podania niepelnego lub niewlasciwego numeru rachunku, Emitent i osoby dzialajace na zlecenie Emitenta nie ponosza 
odpowiedzialnosci za nieterminowy zwrot srodków pienieznych. Zwrot wplaty nastepuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowan. 

Oswiadczenie Inwestora/ Pelnomocnika* 
Ja, nizej podpisany(a) oswiadczam, ze zapoznalem(am) sie z trescia prospektu emisyjn ego Spólki Eldorado S.A. z siedziba w Lublinie i akceptuje 
brzmienie Statutu Spólki oraz warunki Publicznej Oferty Otwartej. Jednoczesnie oswiadczam, ze zgadzam sie na przydzielenie mi mniejszej liczby 
akcji niz objeta zapisem lub nie przydzielenie mi Akcji Serii C i Akcji Serii G wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie. Oswiadczam 
równiez, iz wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbednym do przeprowadzenia publicznej oferty akcji. Ponadto 
przyjmuje do wiadomosci, ze przysluguje mi prawo wgladu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Oswiadczam, ze dane na formularzu 
zapisu zostaly podane dobrowolnie.    
 
 

Data i podpis skladajacego zapis    Data, pieczec i podpis przyjmujacego zapis 
 
*Niepotrzebne skreslic 
Wszelkie konsekwencje wynikajace z niewlasciwego wypelnienia zapisu ponosi Inwestor. 

Dyspozycja Deponowania Akcji 

Ja nizej podpisany(a) prosze o zdeponowanie przydzielonych mi Akcji Serii C i Akcji Serii G  Eldorado S.A. na moim rachunku inwestycyjnym  

nr.......................................................................................... prowadzonym przez  ............................................................................................................  
 
 

Data i podpis skladajacego dyspozycje    Data, pieczec i podpis przyjmujacego dyspozycje  
Za bledne lub niewlasciwe wypelnienie formularza odpowiada wylacznie inwestor 
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Zalacznik nr 10 Formularz zapisu na Akcje oferowane w ramach Publicznej Oferty Otwartej 
w Transzy Indywidualnej 

Formularz zapisu na Akcje Serii C i G w Transzy Indywidualnej 

Niniejszy formularz sluzy do skladania zapisów na Akcje Serii C i Akcje Serii G Eldorado S.A. z siedziba w Lublinie w Transzy Indywidualnej. 
Podstawa emisji Akcje Serii G jest uchwala nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spólki z dnia 22.10.2001 r.. Przedmiotem Publicznej Oferty 
Otwartej w Transzy Indywidualnej jest, w przypadku, gdy zostanie uruchomiona Opcja Dodatkowego Przydzialu 683.300 akcji zwyklych na 
okaziciela o wartosci nominalnej 1 zl kazda Serii C i Serii G na warunkach okreslonych w Prospekcie, a gdy nie zostanie uruchomiona Opcja 
Dodatkowego Przydzialu 333.300 akcji zwyklych na okaziciela o wartosci nominalnej 1 zl Serii G oferowanych na warunkach okreslonych w 
Prospekcie. 

1. Nazwisko/Nazwa: ....................................................................................................................................................................................  

 Imie/Imiona.............................................................................................................................................................................................  
W przypadku towarzystwa funduszy inwestycyjnych, nazwa funduszu, na którego rzecz dokonywany jest zapis: 

 ...............................................................................................................................................................................................................  

2. Osoby prawne*  Rejestr handlowy: Dzial   Nr  

REGON:                      

3. Osoby fizyczne*  Dowód tozsamosci (dowód osobisty, paszport*): seria numer PESEL  

4. Miejsce zamieszkania/Siedziba i adres: 

Kod pocztowy       Kraj: ...............................Miejscowosc.......................................................................

 Ulica...............................................................................................................Nr domu/mieszkania..........................................................  

 Adres do korespondencji: 
Kod pocztowy Kraj: ...............................Miejscowosc................................................................

 Ulica...............................................................................................................Nr domu/mieszkania..........................................................  

5. Liczba Akcji Serii C i Akcji Serii G objetych zapisem ................................. (slownie:.................................................................................................)  

6. Cena emisyjna za jedna akcje:..........................zl ......... gr (slownie:........................................................................................................... ) 

7. Kwota wplaty na akcje:...................................zl ..........gr (slownie:........................................................................................................... ) 

8. Forma zaplaty:  gotówka   ?  przelew  ?  
9. Forma zwrotu srodków pienieznych w przypadku przyznania mniejszej ilosci akcji niz objeta zapisem, nie przyznania akcji w ogóle, niewaznosci 
zapisu lub niedojscia emisji do skutku: 

 gotówka w POK, w którym skladany byl zapis 

 przelewem na rachunek bankowy nr ..............................................................................................................................  
prowadzony przez..................................................................................................................................................................  

(pelna nazwa banku prowadzacego rachunek)  
na rzecz ...............................................................................................................................................................................  

(nazwa wlasciciela rachunku) 

 przelewem na rachunek inwestycyjny nr ........................................................................................................................  
prowadzony przez..................................................................................................................................................................  

(pelna nazwa przedsiebiorstwa maklerskiego prowadzacego rachunek)  
na rzecz ...............................................................................................................................................................................  

(nazwa wlasciciela rachunku) 
10. Adres podmiotu upowaznionego do przyjmowania zapisów i wplat na Akcje Oferowane w ramach Publicznej Oferty Otwartej w Transzy 
Indywidualnej:................................................................................................................................................................................................   

Uwaga! W przypadku podania niepelnego lub niewlasciwego numeru rachunku, Emitent i osoby dzialajace na zlecenie Emitenta nie ponosza 
odpowiedzialnosci za nieterminowy zwrot srodków pienieznych. Zwrot wplaty nastepuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowan. 

Oswiadczenie Inwestora / Pelnomocnika* 
Ja, nizej podpisany(a) oswiadczam, ze zapoznalem(am) sie z trescia prospektu emisyjnego Spólki Eldorado S.A. z siedziba w Lublinie i akceptuje 
brzmienie Statutu Spólki oraz warunki Publicznej Oferty Otwartej. Jednoczesnie oswiadczam, ze zgadzam sie na przydzielenie mi mniejszej liczby 
akcji niz objeta zapisem lub nie przydzielenie mi Akcji Serii C i Akcji Serii G wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie. Oswiadczam 
równiez, iz wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbednym do przeprowadzenia publicznej oferty akcji. Ponadto 
przyjmuje do wiadomosci, ze przysluguje mi prawo wgladu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Oswiadczam, ze dane na formularzu 
zapisu zostaly podane dobrowolnie.  
 

Data i podpis skladajacego zapis    Data, pieczec i podpis przyjmujacego zapis 
*Niepotrzebne skreslic 
Wszelkie konsekwencje wynikajace z niewlasciwego wypelnienia zapisu ponosi Inwestor. 

Dyspozycja Deponowania Akcji 

Ja nizej podpisany(a) prosze o zdeponowanie przydzielonych mi Akcji Serii C i Akcji Serii G  Eldorado S.A. na moim rachunku inwestycyjnym  

nr.......................................................................................... prowadzonym przez  ............................................................................................................  
 

Data i podpis skladajacego dyspozycje    Data, pieczec i podpis przyjmujacego dyspozycje  
Za bledne lub niewlasciwe wypelnienie formularza odpowiada wylacznie inwestor 
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Zalacznik nr 11 Definicje i skróty 

Akcje Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C, Akcje Serii D, Akcje Serii E, Akcje 
Serii F i Akcje Serii G  

Akcje Serii A Akcje zwykle na okaziciela serii A Spólki Eldorado S.A. o wartosci nominalnej 1 zl 
kazda 

Akcje Serii B Akcje zwykle na okaziciela serii B Spólki Eldorado S.A. o wartosci nominalnej 1 zl 
kazda 

Akcje Serii C Akcje zwykle na okaziciela serii C Spólki Eldorado S.A. o wartosci nominalnej 1 zl 
kazda 

Akcje Serii D Akcje zwykle na okaziciela serii D Spólki Eldorado S.A. o wartosci nominalnej 1 zl 
kazda  

Akcje Serii E Akcje zwykle na okaziciela serii E Spólki Eldorado S.A. o wartosci nominalnej 1 zl 
kazda, oferowane w ramach Starej Opcji Menedzerskiej na zasadach okreslonych w 
niniejszym Prospekcie 

Akcje Serii F Akcje zwykle na okaziciela serii F Spólki Eldorado S.A. o wartosci nominalnej 1 zl 
kazda, oferowane w ramach Nowej Opcji Menedzerskiej na zasadach okreslonych 
w niniejszym Prospekcie  

Akcje Serii G Akcje zwykle na okaziciela serii G Spólki Eldorado S.A. o wartosci nominalnej 1 zl 
kazda, oferowane razem z Akcjami Sprzedawanymi, w ramach Publicznej Oferty 
Otwartej na zasadach okreslonych w niniejszym Prospekcie 

Akcje Istniejace Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C i Akcje Serii D 

Akcje Oferowane Akcje Serii E, Akcje Serii F, Akcje Serii G i Akcje Sprzedawane 

Akcje Sprzedawane 1.250.000 Akcji Serii C oferowanych  przez Wprowadzajacego w ramach Opcji 
Dodatkowego Przydzialu 

Biegly Rewident DORADCA Zespól Doradców Finansowo-Ksiegowych Spólka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia z siedziba w Lublinie 

Centrum Logistyczne Centralny magazyn dystrybucyjny wysokiego skladowania o powierzchni lacznej 
11 tys. m2  zlokalizowany przy ulicy Metalurgicznej 30 w Lublinie 

Doradca Prawny Beata Gessel i Wspólnicy Spólka Jawna z siedziba w Warszawie 

Elberg sp. z o.o. Elberg Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Lublinie 

Elpro sp. z o.o. Elpro Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Lublinie 

Emitent, Eldorado S.A., Spólka Eldorado Spólka Akcyjna z siedziba w Lublinie 

EURO Waluta obowiazujaca w rozliczeniach bezgotówkowych w krajach strefy EMU 
(European Monetary Union) 

Gielda, GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.  

Grente sp. z o.o. Grente Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Lublinie 

Groszek sp. z o.o. Groszek Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Lublinie, dawniej 
dzialajaca pod firma Eltraco Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia 

Grupa Kapitalowa, Grupa 
Kapitalowa Eldorado, Grupa 

Grupa kapitalowa Eldorado S.A. w rozumieniu przepisów Ustawy o 
Rachunkowosci. Zgodnie ze stanem na dzien sporzadzenia Prospektu w sklad 
Grupy Kapitalowej wchodza: Eldorado S.A. jako podmiot dominujacy oraz 
nastepujace podmioty zalezne: Elberg sp. z o.o., Eltraco sp. z o.o., Grente sp. z o.o., 
Groszek sp. z o.o. oraz Stokrotka sp. z o.o. 

KDPW, Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych S.A.  

Kodeks Cywilny, K.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z 
pózn. zm.) 
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Kodeks Spólek Handlowych Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2000 roku Kodeks spólek handlowych (Dz.U. Nr 94, 
poz. 1037) 

Komisja, KPWiG Komisja Papierów Wartosciowych i Gield 

Nowa Opcja Menedzerska 259.500 Akcji Serii F oferowanych w ramach Oferty Kierowanej, które Subemitent 
Uslugowy bedzie zbywal Osobom Uprawnionym na zasadach okreslonych w 
niniejszym Prospekcie. 

NWZA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eldorado S.A.  

Oferta Kierowana Oferta objecia Akcji Serii E i Akcji Serii F na warunkach okreslonych w niniejszym 
Prospekcie 

Oferta Sprzedazy, Publiczna 
Oferta Sprzedazy 

Oferta sprzedazy Akcji Sprzedawanych przez Wprowadzajacego 

Oferujacy, DM BIG-BG, 
DM BIG-BG S.A.  

Dom Maklerski BIG-BG Spólka Akcyjna z siedziba w Warszawie, podmiot 
oferujacy w publicznym obrocie Akcje Spólki 

Opcja Dodatkowego Przydzialu Opcja sprzedazy przez Wprowadzajacego maksymalnie 1.250.000 Akcji Serii C na 
warunkach okreslonych w niniejszym Prospekcie 

Osoby Uprawnione, Uprawnieni Osoby uprawnione do nabywania Akcji Serii F na zasadach okreslonych w 
niniejszym Prospekcie 

PDA, Prawa do Akcji Zbywalne prawo majatkowe, majace charakter papieru wartosciowego w 
rozumieniu art. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartosciowymi 

PLN, zl, zloty zloty polski, prawny srodek platniczy na terytorium Polski 

Polish Enterprise Fund L.P., 
Wprowadzajacy 

Polish Enterprise Fund L.P. (Polski Fundusz Przedsiebiorczosci), spólka 
komandytowa prawa stanu Delaware z biurem glównym w Nowym Jorku 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 938 z pózn. 
zm.) 

Prawo Dewizowe  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 160, poz. 1063 z 
pózn. zm.) 

Prawo o Dzialalnosci 
Gospodarczej 

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo o dzialalnosci gospodarczej (Dz.U. Nr 
101, poz. 1178) 

Prawo o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartosciowymi, 
Ustawa 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami 
wartosciowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 z pózn. zm.) 

Pro Logistyka S.A.  Pro Logistyka Spólka Akcyjna z siedziba w Bialymstoku 

Prospekt Niniejszy Prospekt Emisyjny, bedacy jedynym prawnie wiazacym dokumentem 
zawierajacym informacje o Emitencie, akcjach wprowadzanych do publicznego 
obrotu oraz akcjach oferowanych w obrocie publicznym, sporzadzony zgodnie z 
Rozporzadzeniem o Prospekcie 

Publiczna Oferta Otwarta Oferta objecia Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Serii G na warunkach okreslonych 
w niniejszym Prospekcie 

Rada Nadzorcza, Rada 
Nadzorcza Spólki, Rada 
Nadzorcza Emitenta 

Rada Nadzorcza Eldorado  S.A.  

Regulamin Gieldy Regulamin Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. uchwalony 
Uchwala nr 17/777/2000 Rady Gieldy z dnia 5 kwietnia 2000 r. ze zmianami 
uchwalonymi Uchwala nr 46/806/2000 Rady Gieldy z dnia 21 czerwca 2000 r., 
zatwierdzonymi decyzja KPWiG z dnia 2 sierpnia 2000 r.  

Regulamin Regulamin Nowej Opcji Menedzerskiej przedstawiony w Zalaczniku nr 3 

Sad Rejestrowy Sad Rejonowy – Sad Gospodarczy w Lublinie – XI Krajowego Rejestru Sadowego 
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Stara Opcja Menedzerska Oferta objecia do 240.200 Akcji Serii E oferowanych w ramach Oferty Kierowanej 
na zasadach okreslonych w niniejszym Prospekcie 

Statut, Statut Spólki, Statut 
Emitenta 

Statut Eldorado S.A.  

Stokrotka sp. z o.o. Stokrotka Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Lublinie, dawniej 
dzialajaca pod firma Eden Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia 

Subemitent Uslugowy Podmiot, o którym mowa w art. 77 Ustawy, z którym Emitent zawrze umowe o 
subemisji uslugowej dla Akcji Serii F 

Transza Indywidualna Oferta objecia akcji oferowanych w ramach Publicznej Oferty Otwartej skierowana 
do inwestorów, którzy obejma mniej niz 10.000 akcji na warunkach okreslonych w 
niniejszym prospekcie   

Transza Kwalifikowana Oferta objecia akcji oferowanych w ramach Publicznej Oferty Otwartej skierowana 
do inwestorów, którzy obejma nie mniej niz 10.000 akcji na warunkach 
okreslonych w niniejszym prospekcie 

USD dolar amerykanski, waluta obowiazujaca na terytorium Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Pólnocnej 

Ustawa o Oplacie Skarbowej
  

Ustawa z dnia 9 wrzesnia 2000 roku o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 ze 
zm.) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz.U. Nr 122, poz. 1319) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 
od Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z pózn. zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jednolity Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 z pózn. zm.) 

Ustawa o Podatku od Czynnosci 
Cywilnoprawnych  

Ustawa z dnia 9 wrzesnia 2000 roku o podatku od czynnosci cywilnoprawnych 
(Dz.U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) 

Ustawa o Rachunkowosci Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z 
pózn. zm.) 

Ustawa o Znakach Towarowych Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 z 
pózn. zm.) 

WZA, Walne Zgromadzenie, 
Walne Zgromadzenie Spólki,  
Walne Zgromadzenie Emitenta  

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eldorado S.A. 

Zarzad, Zarzad Spólki, Zarzad 
Emitenta 

Zarzad Eldorado S.A. 
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Zalacznik nr 12 Wyrazenia i terminy profesjonalne uzyte w tresci prospektu 

B2B Business to business, wykorzystanie Internetu do zawierania transakcji pomiedzy 
przedsiebiorstwami 

Cash and carry Forma samoobslugowej sprzedazy hurtowej polegajaca na fizycznym wyborze 
towaru i polaczona z jego natychmiastowym odbiorem i platnoscia 

Dyskont, Sklep dyskontowy Sklep o srednich rozmiarach (ponad 300-400m2 ), oferujacy ograniczony wybór 
towarów 

Franczyza, Franszyza, 
franchising 

Forma umowy handlowej polegajaca na udostepnieniu jednej stronie umowy 
(franszyzobiorca) prawa do korzystania ze znaków handlowych oraz dokumentacji 
technicznej i marketingowej dotyczacej sposobu prowadzenia biznesu w zamian za 
wnoszone oplaty 

Hipermarket Sklep samoobslugowy o powierzchni ponad 2.500m2, posiadajacy w ofercie takze 
artykuly niespozywcze 

HORECA Hotele, restauracje, kawiarnie, fast-foody, puby i bary 

Nowoczesne Kanaly dystrybucji Supermarkety, Dyskonty i Hipermarkety 

Podhurt Prowadzenie dzialalnosci dystrybucyjnej opierajace sie na sprzedazy do innych 
dystrybutorów 

Sprzedaz serwisowa Forma sprzedazy hurtowej, na która sklada sie sprzedaz towaru, dostawa, kredyt 
kupiecki oraz inne uslugi dodatkowe (np. obsluga reklamacji, ustalanie cen 
detalicznych)  

Supermarket Sklep samoobslugowy o powierzchni od 300 do 2.500m2 
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NOTATKI 
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