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Tytuł informacji:
Informacja o rozliczeniu subskrypcji.

Podstawa prawna informacji:
Art. 81 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r – prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi w związku z § 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r w
sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich
przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego
obrotu.

Informacja:
1. Zakończenie subskrypcji akcji serii E, F i G – 6 grudnia 2001 r.
2. Data przydziału – 7 grudnia 2001 r.
3. Liczby papierów wartościowych objętych subskrypcją
a) 240.200 akcji serii E,
b) 259.500 akcji serii F,
c) 1.333.300 akcji serii G
dodatkowo w ramach opcji dodatkowego przydziału sprzedażą objętych było od 500.000 do
1.250.000 akcji serii C. Z uwagi na niewystarczający popyt zgłoszony przez inwestorów opcja
dodatkowego przydziału nie została wykonana.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy liczba akcji

subskrybowanych jest większa niż liczba akcji oferowanych
Emisja akcji serii G
- Transza Kwalifikowana 22,5%
- Transza Indywidualna 0%

5. Liczby papierów wartościowych na które złożono zapisy
a) Seria E: 240.200 akcji,
b) Seria F: 259.500 akcji,
c) Seria G: 1.695.289 akcji.
6. Liczby akcji przydzielonych
a) Seria E: 240.200 akcji,
b) Seria F: 259.500 akcji,
c) Seria G: 1.333.300 akcji
7. Ceny akcji
a) Seria E: 4,73 zł za akcję,
b) Seria F: 1 zł za akcję,
c)   Seria G: 15 zł za akcję
8. Liczby osób, które złożyły zapisy na akcje
a) Seria E: 60 osób,
b) Seria F: 1 osoba – subemitent usługowy,
c) Seria G: 540 osób w tym:



- 426 osób w Transzy Kwalifikowanej,
- 114 osób w Transzy Indywidualnej,

9. Liczby osób, którym przydzielono akcje
a) Seria E: 60 osób,
b) Seria F: 1 osoba – subemitent usługowy,
c) Seria G: 540 osób w tym:

- 426 osób w Transzy Kwalifikowanej,
- 114 osób w Transzy Indywidualnej,

10. Nazwy subemitentów, którzy objęli akcje w wyniku wykonania umów o subemisję.
a)   subemitent  DM BIG BG S.A.
b)   liczba papierów wartościowych, których dotyczy umowa, akcje serii F 259.500 sztuk
c)   faktyczna cena jednej akcji nabytej przez subemitenta 0,88 zł
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji.
a) Seria E: 1.136.146 zł,
b) Seria F: 259.500 zł,
c) Seria G: 19.999.500 zł.
12. Koszty przeprowadzenia subskrypcji wyniosły 1.003.577,48 zł (dane nie ostateczne, wg

informacji, jakie Spółka posiada na dzień sporządzenia raportu),  z czego:
a)   koszty przygotowania prospektu      158.713,47 zł (DM BIG BG S.A.)
b)   doradztwo prawne i finansowe        173.182,45 zł („Beata Gessel i Wspólnicy” Spółka
jawna, Kancelaria Adwokacka Janusz Łomża, „Doradca” Zespół Doradców Finansowo-
Księgowych Sp. z o.o. Grupa Finans-Servis)
c)   koszty promocji                               51.811,69 zł  („Investor Relations Partners” Sp. z o.o.)
d)   koszty subskrypcji i subemitenta    541.689,60 zł (DM BIG BG S.A.)
e)   opłaty do KPWiG i KDPW              69.055,99 zł
f)    opłaty notarialne i sądowe                 9.124,28 zł
Z wymienionych powyżej podmiotów, świadczących usługi w związku z subskrypcją akcji,
żaden nie stanowi podmiotu powiązanego z emitentem.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję wyniósł 0,55 zł
(dane nie ostateczne, wg informacji, jakie Spółka posiada na dzień sporządzenia raportu).


