Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego ACTION S.A.
zatwierdzonego decyzj¹ KPWiG
w dniu 21 czerwca 2006 r.
By³o:
str. 10, pkt 3.2.

3.2. Przyczyny oferty i wykorzystanie wp³ywów pieniê¿nych
Celem przeprowadzenia publicznej oferty jest pozyskanie œrodków finansowych niezbêdnych do realizacji strategii rozwoju Grupy ACTION.
Wp³ywy z emisji Akcji Serii B Spó³ka przeznaczy na nastêpuj¹ce cele:
•

26–33 mln PLN – zasilenie kapita³u obrotowego Spó³ki zwi¹zane z rosn¹cym asortymentem i wartoœci¹ sprzeda¿y, w tym rosn¹c¹
wartoœci¹ realizowanych przez Spó³kê przetargów publicznych.
Spó³ka zamierza umocniæ swoj¹ pozycjê na rynku przetargów publicznych oraz pozyskiwaæ nowe segmenty rynku, pokrewne wobec
tych, na których jest obecna (urz¹dzenia multimedialne, akcesoria, artyku³y biurowe). Wejœcie w nowe segmenty rynku bêdzie wymaga³o
pozyskania nowych kompetencji i œrodków finansowych, które pozwol¹ sfinansowaæ dodatkow¹ sprzeda¿.

•

26–33 mln PLN – inwestycjê na rynku ukraiñskim, istotn¹ dla realizacji strategii Spó³ki. Spó³ka zamierza, poprzez swoj¹ spó³kê
zale¿n¹ ACTION Ukraina, wzmocniæ pozycjê na rynku sprzeda¿y hurtowej i detalicznej sprzêtu komputerowego oraz sprzêtu
AGD/RTV.
Kluczem do realizacji celów na Ukrainie bêd¹ inwestycje w sieæ marketów zlokalizowanych w du¿ych miastach. Markety te, o przeciêtnej
powierzchni sprzeda¿owej 2.000 m2, bêd¹ oferowa³y szeroki asortyment sprzêtu IT i AGD/RTV wiêkszoœci licz¹cych siê œwiatowych
producentów.
Zgodnie ze strategi¹ dzia³ania ACTION Ukraina spó³ka ta bêdzie g³ównie dzier¿awi³a markety i sklepy na podstawie umów handlowych.
W niektórych przypadkach rozwa¿ona zostanie mo¿liwoœæ wybudowania w³asnych powierzchni handlowych. ACTION Ukraina planuje na
pocz¹tku rozwijaæ sieæ supermarketów w zachodniej i w centralnej Ukrainie. Docelowo ACTION Ukraina zamierza otwieraæ
2–3 supermarkety rocznie.
Jednoczeœnie ACTION Ukraina zamierza, podobnie jak Spó³ka, zwiêkszaæ dystrybucjê sprzêtu IT, jak równie¿ sprzêtu AGD/RTV.
Planowane zwiêkszenie wartoœci sprzeda¿y hurtowej wi¹¿e siê tak¿e z inwestycjami w pozyskanie rynku oraz zwiêkszeniem
zapotrzebowania na kapita³ obrotowy. ACTION Ukraina planuje przenieœæ centrum dystrybucji IT do Kijowa jako g³ównego oœrodka
biznesowego i administracyjnego Ukrainy, gdzie ulokowane s¹ najwiêksze na tym rynku firmy informatyczne.

•

12–16 mln PLN – inwestycje w rzeczowe aktywa trwa³e zwi¹zane z unowoczeœnieniem i rozbudow¹ zdolnoœci logistycznych Spó³ki,
w szczególnoœci w budowê nowego magazynu i budowê nowoczesnych systemów transportu zwiêkszaj¹cych wydajnoœæ
magazynowania przy rosn¹cym asortymencie i iloœci towarów.
Spó³ka posiada dostêp do wszystkich niezbêdnych mediów i podejmuje intensywne dzia³ania maj¹ce na celu jak najszybsze uzyskanie
stosownych zezwoleñ niezbêdnych do rozpoczêcia budowy nowego magazynu. Nowy magazyn zostanie wybudowany obok ju¿
istniej¹cego magazynu w Zamieniu pod Warszaw¹ i bêdzie zintegrowany z dotychczasow¹ infrastruktur¹ logistyczn¹ Spó³ki. Taka
lokalizacja nowego magazynu pozwoli Spó³ce wykorzystaæ wszystkie atuty wynikaj¹ce z planowanych inwestycji w infrastrukturê
drogow¹.
Docelowa wielkoœæ nowego magazynu to 15.000 miejsc paletowych, przy mo¿liwoœci wydawania do 12.000 paczek dziennie, co
w znacz¹cy sposób powinno zwiêkszyæ zdolnoœci logistyczne Spó³ki.

•

6–8 mln PLN – inwestycja w wielobran¿ow¹ platformê internetow¹ pozwalaj¹c¹ Grupie ACTION oferowaæ szeroki wachlarz
produktów i us³ug klientom detalicznym i instytucjonalnym. Przedmiotowa platforma internetowa (pod nazw¹ A.PL) bêdzie bazowa³a
na strukturach organizacyjnych ju¿ dzia³aj¹cej firmy – A.PL.

Model biznesowy platformy internetowej bêdzie oparty na ju¿ efektywnie dzia³aj¹cych firmach na rynku amerykañskim. Uruchomienie
sprzeda¿y platformy internetowej jest planowane na IV kw. 2006 r.
Opisane powy¿ej cele emisji wynikaj¹ ze strategii Spó³ki. Realizacja ka¿dego z nich bêdzie mia³a miejsce niezale¿nie od siebie. Przedstawione
cele zosta³y przedstawione zgodnie z ich znaczeniem dla Spó³ki, priorytetem jest zasilenie kapita³u obrotowego Spó³ki i pozyskanie rynku
ukraiñskiego.
Obecnie Spó³ka nie mo¿e dok³adnie okreœliæ wp³ywów z emisji Akcji Serii B, poniewa¿ nie jest znana cena emisyjna Akcji Serii B. W zwi¹zku
z powy¿szym Spó³ka wstêpnie szacuje wartoœæ netto wp³ywów pieniê¿nych z emisji Akcji Serii B na poziomie 67–86 mln PLN.
Do czasu realizacji celów emisji Spó³ka rozwa¿a przejœciowe zmniejszenie zad³u¿enia bankowego przy wykorzystaniu œrodków z emisji Akcji
Serii B.
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W przypadku gdy uzyskane przez Spó³kê wp³ywy z emisji bêd¹ wy¿sze, ni¿ zak³adane, Spó³ka podejmie dzia³ania w celu przyœpieszenia
realizacji strategii.
Gdyby wp³ywy z emisji by³y ni¿sze od szacowanych, Spó³ka rozwa¿y wszelkie istniej¹ce uwarunkowania i mo¿liwoœci do podjêcia ostatecznej
decyzji w tym wzglêdzie, w tym zaci¹gniêcie kredytu i/lub wyd³u¿enie w czasie realizacji celów emisji.
Jest:
str. 10, pkt 3.2.

3.2. Przyczyny oferty i wykorzystanie wp³ywów pieniê¿nych
Celem przeprowadzenia publicznej oferty jest pozyskanie œrodków finansowych niezbêdnych do realizacji strategii rozwoju Grupy ACTION.
Wp³ywy z emisji Akcji Serii B Spó³ka przeznaczy na nastêpuj¹ce cele:
•

20 mln PLN – zasilenie kapita³u obrotowego Spó³ki, zwi¹zane z rosn¹cym asortymentem i wartoœci¹ sprzeda¿y, w tym rosn¹c¹
wartoœci¹ realizowanych przez Spó³kê przetargów publicznych.
Spó³ka zamierza umocniæ swoj¹ pozycjê na rynku przetargów publicznych oraz pozyskiwaæ nowe segmenty rynku, pokrewne wobec
tych, na których jest obecna (urz¹dzenia multimedialne, akcesoria, artyku³y biurowe). Wejœcie w nowe segmenty rynku bêdzie wymaga³o
pozyskania nowych kompetencji i œrodków finansowych, które pozwol¹ sfinansowaæ dodatkow¹ sprzeda¿.

•

20 mln PLN – inwestycjê na rynku ukraiñskim, istotn¹ dla realizacji strategii Spó³ki. Spó³ka zamierza, poprzez swoj¹ spó³kê zale¿n¹
ACTION Ukraina, wzmocniæ pozycjê na rynku sprzeda¿y hurtowej i detalicznej sprzêtu komputerowego oraz sprzêtu AGD/RTV.
Kluczem do realizacji celów na Ukrainie bêd¹ inwestycje w sieæ marketów zlokalizowanych w du¿ych miastach. Markety te, o przeciêtnej
powierzchni sprzeda¿owej 2.000 m2, bêd¹ oferowa³y szeroki asortyment sprzêtu IT i AGD/RTV wiêkszoœci licz¹cych siê œwiatowych
producentów.
Zgodnie ze strategi¹ dzia³ania ACTION Ukraina, spó³ka ta bêdzie g³ównie dzier¿awi³a markety i sklepy na podstawie umów handlowych.
W niektórych przypadkach rozwa¿ona zostanie mo¿liwoœæ wybudowania w³asnych powierzchni handlowych. ACTION Ukraina planuje
na pocz¹tku rozwijaæ sieæ supermarketów na zachodniej i w centralnej Ukrainie. Docelowo ACTION Ukraina zamierza otwieraæ
2–3 supermarkety rocznie.
Jednoczeœnie ACTION Ukraina zamierza, podobnie jak Spó³ka, zwiêkszaæ dystrybucjê sprzêtu IT, jak równie¿ sprzêtu AGD/RTV.
Planowane zwiêkszenie wartoœci sprzeda¿y hurtowej wi¹¿e siê tak¿e z inwestycjami w pozyskanie rynku oraz zwiêkszeniem
zapotrzebowania na kapita³ obrotowy. ACTION Ukraina planuje przenieœæ centrum dystrybucji IT do Kijowa jako g³ównego oœrodka
biznesowego i administracyjnego Ukrainy, gdzie ulokowane s¹ najwiêksze na tym rynku firmy informatyczne.

•

10 mln PLN – inwestycje w rzeczowe aktywa trwa³e zwi¹zane z unowoczeœnieniem i rozbudow¹ zdolnoœci logistycznych Spó³ki,
w szczególnoœci w budowê nowego magazynu i budowê nowoczesnych systemów transportu, zwiêkszaj¹cych wydajnoœæ
magazynowania przy rosn¹cym asortymencie i iloœci towarów.
Spó³ka posiada dostêp do wszystkich niezbêdnych mediów i podejmuje intensywne dzia³ania maj¹ce na celu jak najszybsze uzyskanie
stosownych zezwoleñ niezbêdnych do rozpoczêcia budowy nowego magazynu. Nowy magazyn zostanie wybudowany obok ju¿
istniej¹cego magazynu w Zamieniu pod Warszaw¹ i bêdzie zintegrowany z dotychczasow¹ infrastruktur¹ logistyczn¹ Spó³ki. Taka
lokalizacja nowego magazynu pozwoli Spó³ce wykorzystaæ wszystkie atuty wynikaj¹ce z planowanych inwestycji w infrastrukturê
drogow¹.
Docelowa wielkoœæ nowego magazynu to 15.000 miejsc paletowych, przy mo¿liwoœci wydawania do 12.000 paczek dziennie,
co w znacz¹cy sposób powinno zwiêkszyæ zdolnoœci logistyczne Spó³ki.

•

4 mln PLN – inwestycja w wielobran¿ow¹ platformê internetow¹, pozwalaj¹c¹ Grupie ACTION oferowaæ szeroki wachlarz produktów
i us³ug klientom detalicznym i instytucjonalnym. Przedmiotowa platforma internetowa (pod nazw¹ A.PL) bêdzie bazowa³a na
strukturach organizacyjnych ju¿ dzia³aj¹cej firmy – A.PL.
Model biznesowy platformy internetowej bêdzie oparty na ju¿ efektywnie dzia³aj¹cych firmach na rynku amerykañskim. Uruchomienie
sprzeda¿y platformy internetowej jest planowane na IV kw. 2006 r.

Opisane powy¿ej cele emisji wynikaj¹ ze strategii Spó³ki. Realizacja ka¿dego z nich bêdzie mia³a miejsce niezale¿nie od siebie. Przedstawione
cele zosta³y przedstawione zgodnie z ich znaczeniem dla Spó³ki, priorytetem jest zasilenie kapita³u obrotowego Spó³ki i pozyskanie rynku
ukraiñskiego.
Spó³ka szacuje wartoœæ netto wp³ywów pieniê¿nych z emisji Akcji Serii B, przy cenie emisyjnej Akcji Serii B w wysokoœci 12 PLN za jedn¹
akcjê i objêciu przez inwestorów 4.500.000 Akcji Serii B, na poziomie 51,4 mln PLN.
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Do czasu realizacji celów emisji Spó³ka rozwa¿a przejœciowe zmniejszenie zad³u¿enia bankowego przy wykorzystaniu œrodków z emisji Akcji
Serii B.
Gdyby wp³ywy z emisji by³y ni¿sze od szacowanych, Spó³ka rozwa¿y wszelkie istniej¹ce uwarunkowania i mo¿liwoœci do podjêcia ostatecznej
decyzji w tym wzglêdzie, w tym zaci¹gniêcie kredytu i/lub wyd³u¿enie w czasie realizacji celów emisji.

By³o:
str. 17, pkt 9.5.

9.5. Koszty emisji
Zgodnie z szacunkami Zarz¹du, przy za³o¿eniu wartoœci oferty na poziomie 90 mln PLN, ca³kowite koszty zwi¹zane z emisj¹ Akcji Serii B mog¹
wynieœæ oko³o 3.570 tys. PLN i obejmuj¹:
•

Koszty sporz¹dzenia Prospektu, doradztwa i oferowania

2.900 tys. PLN,

•

Szacunkowy koszt kampanii promocyjnej

370 tys. PLN,

•

Inne koszty

300 tys. PLN.

ród³o: Spó³ka

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowoœci koszty emisji akcji, poniesione przy podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego, zmniejszaj¹
kapita³ zapasowy Spó³ki do wysokoœci nadwy¿ki wartoœci emisji nad wartoœci¹ nominaln¹ akcji, a pozosta³¹ ich czêœæ zalicza siê do kosztów
finansowych.
Spó³ka szacuje, ¿e wp³ywy pieniê¿ne netto (po odliczeniu kosztów emisji) z emisji Akcji Serii B wynios¹ przy za³o¿eniu wartoœci oferty na
poziomie 79–90 mln PLN, odpowiednio oko³o 67–86 mln PLN.
Jest:
str. 17, pkt 9.5.

9.5. Koszty emisji
Zgodnie z szacunkami Zarz¹du, przy cenie emisyjnej Akcji Serii B w wysokoœci 12 PLN za jedn¹ akcjê i objêciu przez inwestorów 4.500.000
Akcji Serii B, a w konsekwencji wartoœci oferty na poziomie 54 mln PLN, ca³kowite koszty zwi¹zane z emisj¹ Akcji Serii B mog¹ wynieœæ oko³o
2.620 tys. PLN i obejmuj¹:
•

Koszty sporz¹dzenia Prospektu, doradztwa i oferowania

1.950 tys. PLN,

•

Szacunkowy koszt kampanii promocyjnej

370 tys. PLN,

•

Inne koszty

300 tys. PLN.

ród³o: Spó³ka

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowoœci koszty emisji akcji, poniesione przy podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego, zmniejszaj¹
kapita³ zapasowy Spó³ki do wysokoœci nadwy¿ki wartoœci emisji nad wartoœci¹ nominaln¹ akcji, a pozosta³¹ ich czêœæ zalicza siê do kosztów
finansowych.
Spó³ka szacuje, ¿e wp³ywy pieniê¿ne netto (po odliczeniu kosztów emisji) z emisji Akcji Serii B wynios¹ przy za³o¿eniu wartoœci oferty na
poziomie 54 mln PLN oko³o 51,4 mln PLN.

By³o:
str. 379, pkt 3.4.

3.4. Przes³anki Oferty i opis wykorzystania wp³ywów pieniê¿nych
Celem przeprowadzenia publicznej oferty jest pozyskanie œrodków finansowych niezbêdnych do realizacji strategii rozwoju Grupy ACTION.
Wp³ywy z emisji Akcji Serii B Spó³ka przeznaczy na nastêpuj¹ce cele:
•

26–33 mln PLN – zasilenie kapita³u obrotowego Spó³ki zwi¹zane z rosn¹cym asortymentem i wartoœci¹ sprzeda¿y, w tym rosn¹c¹
wartoœci¹ realizowanych przez Spó³kê przetargów publicznych.
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Spó³ka zamierza umocniæ swoj¹ pozycjê na rynku przetargów publicznych oraz pozyskiwaæ nowe segmenty rynku, pokrewne wobec
tych, na których jest obecna (urz¹dzenia multimedialne, akcesoria, artyku³y biurowe). Wejœcie w nowe segmenty rynku bêdzie wymaga³o
pozyskania nowych kompetencji i œrodków finansowych, które pozwol¹ sfinansowaæ dodatkow¹ sprzeda¿.
•

26–33 mln PLN – inwestycjê na rynku ukraiñskim, istotn¹ dla realizacji strategii Spó³ki. Spó³ka zamierza, poprzez swoj¹ spó³kê
zale¿n¹ ACTION Ukraina, wzmocniæ pozycjê na rynku sprzeda¿y hurtowej i detalicznej sprzêtu komputerowego oraz sprzêtu
AGD/RTV.
Kluczem do realizacji celów na Ukrainie bêd¹ inwestycje w sieæ marketów zlokalizowanych w du¿ych miastach. Markety te, o przeciêtnej
powierzchni sprzeda¿owej 2.000 m2, bêd¹ oferowa³y szeroki asortyment sprzêtu IT i AGD/RTV wiêkszoœci licz¹cych siê œwiatowych
producentów.
Zgodnie ze strategi¹ dzia³ania ACTION Ukraina spó³ka ta bêdzie g³ównie dzier¿awi³a markety i sklepy na podstawie umów handlowych.
W niektórych przypadkach rozwa¿ona zostanie mo¿liwoœæ wybudowania w³asnych powierzchni handlowych. ACTION Ukraina planuje na
pocz¹tku rozwijaæ sieæ supermarketów w zachodniej i w centralnej Ukrainie. Docelowo ACTION Ukraina zamierza otwieraæ
2–3 supermarkety rocznie.
Jednoczeœnie ACTION Ukraina zamierza, podobnie jak Spó³ka, zwiêkszaæ dystrybucjê sprzêtu IT, jak równie¿ sprzêtu AGD/RTV.
Planowane zwiêkszenie wartoœci sprzeda¿y hurtowej wi¹¿e siê tak¿e z inwestycjami w pozyskanie rynku oraz zwiêkszeniem
zapotrzebowania na kapita³ obrotowy. ACTION Ukraina planuje przenieœæ centrum dystrybucji IT do Kijowa jako g³ównego oœrodka
biznesowego i administracyjnego Ukrainy, gdzie ulokowane s¹ najwiêksze na tym rynku firmy informatyczne.

•

12–16 mln PLN – inwestycje w rzeczowe aktywa trwa³e zwi¹zane z unowoczeœnieniem i rozbudow¹ zdolnoœci logistycznych Spó³ki,
w szczególnoœci w budowê nowego magazynu i budowê nowoczesnych systemów transportu, zwiêkszaj¹cych wydajnoœæ
magazynowania przy rosn¹cym asortymencie i iloœci towarów.
Spó³ka posiada dostêp do wszystkich niezbêdnych mediów i podejmuje intensywne dzia³ania maj¹ce na celu jak najszybsze uzyskanie
stosownych zezwoleñ niezbêdnych do rozpoczêcia budowy nowego magazynu. Nowy magazyn zostanie wybudowany obok ju¿
istniej¹cego magazynu w Zamieniu pod Warszaw¹ i bêdzie zintegrowany z dotychczasow¹ infrastruktur¹ logistyczn¹ Spó³ki. Taka
lokalizacja nowego magazynu pozwoli Spó³ce wykorzystaæ wszystkie atuty wynikaj¹ce z planowanych inwestycji w infrastrukturê
drogow¹.
Docelowa wielkoœæ nowego magazynu to 15.000 miejsc paletowych, przy mo¿liwoœci wydawania do 12.000 paczek dziennie,
co w znacz¹cy sposób powinno zwiêkszyæ zdolnoœci logistyczne Spó³ki.

•

6–8 mln PLN – inwestycja w wielobran¿ow¹ platformê internetow¹, pozwalaj¹c¹ Grupie ACTION oferowaæ szeroki wachlarz
produktów i us³ug klientom detalicznym i instytucjonalnym. Przedmiotowa platforma internetowa (pod nazw¹ A.PL) bêdzie bazowa³a
na strukturach organizacyjnych ju¿ dzia³aj¹cej firmy – A.PL.
Model biznesowy platformy internetowej bêdzie oparty na ju¿ efektywnie dzia³aj¹cych firmach na rynku amerykañskim. Uruchomienie
sprzeda¿y platformy internetowej jest planowane na IV kw. 2006 r.

Opisane powy¿ej cele emisji wynikaj¹ ze strategii Spó³ki. Realizacja ka¿dego z nich bêdzie mia³a miejsce niezale¿nie od siebie. Przedstawione
cele zosta³y przedstawione zgodnie z ich znaczeniem dla Spó³ki, priorytetem jest zasilenie kapita³u obrotowego Spó³ki i pozyskanie rynku
ukraiñskiego.
Obecnie Spó³ka nie mo¿e dok³adnie okreœliæ wp³ywów z emisji Akcji Serii B, poniewa¿ nie jest znana cena emisyjna Akcji Serii B. W zwi¹zku
z powy¿szym Spó³ka wstêpnie szacuje wartoœæ netto wp³ywów pieniê¿nych z emisji Akcji Serii B na poziomie 67–86 mln PLN.
Do czasu realizacji celów emisji Spó³ka rozwa¿a przejœciowe zmniejszenie zad³u¿enia bankowego przy wykorzystaniu œrodków z emisji Akcji
Serii B.
W przypadku gdy uzyskane przez Spó³kê wp³ywy z emisji bêd¹ wy¿sze ni¿ zak³adane, Spó³ka podejmie dzia³ania w celu przyœpieszenia
realizacji strategii.
Gdyby wp³ywy z emisji by³y ni¿sze od szacowanych, Spó³ka rozwa¿y wszelkie istniej¹ce uwarunkowania i mo¿liwoœci do podjêcia ostatecznej
decyzji w tym wzglêdzie, w tym zaci¹gniêcie kredytu i/lub wyd³u¿enie w czasie realizacji celów emisji.
Jest:
str. 379, pkt 3.4.

3.4. Przes³anki Oferty i opis wykorzystania wp³ywów pieniê¿nych
Celem przeprowadzenia publicznej oferty jest pozyskanie œrodków finansowych niezbêdnych do realizacji strategii rozwoju Grupy ACTION.
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Wp³ywy z emisji Akcji Serii B Spó³ka przeznaczy na nastêpuj¹ce cele:
•

20 mln PLN – zasilenie kapita³u obrotowego Spó³ki, zwi¹zane z rosn¹cym asortymentem i wartoœci¹ sprzeda¿y, w tym rosn¹c¹
wartoœci¹ realizowanych przez Spó³kê przetargów publicznych.
Spó³ka zamierza umocniæ swoj¹ pozycjê na rynku przetargów publicznych oraz pozyskiwaæ nowe segmenty rynku, pokrewne wobec
tych, na których jest obecna (urz¹dzenia multimedialne, akcesoria, artyku³y biurowe). Wejœcie w nowe segmenty rynku bêdzie wymaga³o
pozyskania nowych kompetencji i œrodków finansowych, które pozwol¹ sfinansowaæ dodatkow¹ sprzeda¿.

•

20 mln PLN – inwestycjê na rynku ukraiñskim, istotn¹ dla realizacji strategii Spó³ki. Spó³ka zamierza, poprzez swoj¹ spó³kê zale¿n¹
ACTION Ukraina, wzmocniæ pozycjê na rynku sprzeda¿y hurtowej i detalicznej sprzêtu komputerowego oraz sprzêtu AGD/RTV.
Kluczem do realizacji celów na Ukrainie bêd¹ inwestycje w sieæ marketów zlokalizowanych w du¿ych miastach. Markety te, o przeciêtnej
powierzchni sprzeda¿owej 2.000 m2, bêd¹ oferowa³y szeroki asortyment sprzêtu IT i AGD/RTV wiêkszoœci licz¹cych siê œwiatowych
producentów.
Zgodnie ze strategi¹ dzia³ania ACTION Ukraina, spó³ka ta bêdzie g³ównie dzier¿awi³a markety i sklepy na podstawie umów handlowych.
W niektórych przypadkach rozwa¿ona zostanie mo¿liwoœæ wybudowania w³asnych powierzchni handlowych. ACTION Ukraina planuje
na pocz¹tku rozwijaæ sieæ supermarketów na zachodniej i w centralnej Ukrainie. Docelowo ACTION Ukraina zamierza otwieraæ
2–3 supermarkety rocznie.
Jednoczeœnie ACTION Ukraina zamierza, podobnie jak Spó³ka, zwiêkszaæ dystrybucjê sprzêtu IT, jak równie¿ sprzêtu AGD/RTV.
Planowane zwiêkszenie wartoœci sprzeda¿y hurtowej wi¹¿e siê tak¿e z inwestycjami w pozyskanie rynku oraz zwiêkszeniem
zapotrzebowania na kapita³ obrotowy. ACTION Ukraina planuje przenieœæ centrum dystrybucji IT do Kijowa jako g³ównego oœrodka
biznesowego i administracyjnego Ukrainy, gdzie ulokowane s¹ najwiêksze na tym rynku firmy informatyczne.

•

10 mln PLN – inwestycje w rzeczowe aktywa trwa³e zwi¹zane z unowoczeœnieniem i rozbudow¹ zdolnoœci logistycznych Spó³ki,
w szczególnoœci w budowê nowego magazynu i budowê nowoczesnych systemów transportu, zwiêkszaj¹cych wydajnoœæ
magazynowania przy rosn¹cym asortymencie i iloœci towarów.
Spó³ka posiada dostêp do wszystkich niezbêdnych mediów i podejmuje intensywne dzia³ania maj¹ce na celu jak najszybsze uzyskanie
stosownych zezwoleñ niezbêdnych do rozpoczêcia budowy nowego magazynu. Nowy magazyn zostanie wybudowany obok ju¿
istniej¹cego magazynu w Zamieniu pod Warszaw¹ i bêdzie zintegrowany z dotychczasow¹ infrastruktur¹ logistyczn¹ Spó³ki. Taka
lokalizacja nowego magazynu pozwoli Spó³ce wykorzystaæ wszystkie atuty wynikaj¹ce z planowanych inwestycji w infrastrukturê
drogow¹.
Docelowa wielkoœæ nowego magazynu to 15.000 miejsc paletowych, przy mo¿liwoœci wydawania do 12.000 paczek dziennie,
co w znacz¹cy sposób powinno zwiêkszyæ zdolnoœci logistyczne Spó³ki.

•

4 mln PLN – inwestycja w wielobran¿ow¹ platformê internetow¹, pozwalaj¹c¹ Grupie ACTION oferowaæ szeroki wachlarz produktów
i us³ug klientom detalicznym i instytucjonalnym. Przedmiotowa platforma internetowa (pod nazw¹ A.PL) bêdzie bazowa³a
na strukturach organizacyjnych ju¿ dzia³aj¹cej firmy – A.PL.
Model biznesowy platformy internetowej bêdzie oparty na ju¿ efektywnie dzia³aj¹cych firmach na rynku amerykañskim. Uruchomienie
sprzeda¿y platformy internetowej jest planowane na IV kw. 2006 r.

Opisane powy¿ej cele emisji wynikaj¹ ze strategii Spó³ki. Realizacja ka¿dego z nich bêdzie mia³a miejsce niezale¿nie od siebie. Przedstawione
cele zosta³y przedstawione zgodnie z ich znaczeniem dla Spó³ki, priorytetem jest zasilenie kapita³u obrotowego Spó³ki i pozyskanie rynku
ukraiñskiego.
Spó³ka szacuje wartoœæ netto wp³ywów pieniê¿nych z emisji Akcji Serii B, przy cenie emisyjnej Akcji Serii B w wysokoœci 12 PLN za jedn¹
akcjê i objêciu przez inwestorów 4.500.000 Akcji Serii B, na poziomie 51,4 mln PLN.
Do czasu realizacji celów emisji Spó³ka rozwa¿a przejœciowe zmniejszenie zad³u¿enia bankowego przy wykorzystaniu œrodków z emisji Akcji
Serii B.
Gdyby wp³ywy z emisji by³y ni¿sze od szacowanych, Spó³ka rozwa¿y wszelkie istniej¹ce uwarunkowania i mo¿liwoœci do podjêcia ostatecznej
decyzji w tym wzglêdzie, w tym zaci¹gniêcie kredytu i/lub wyd³u¿enie w czasie realizacji celów emisji.

By³o:
str. 400, pkt 9.

9. Koszty emisji lub Oferty
Zgodnie z szacunkami Zarz¹du, przy za³o¿eniu wartoœci oferty na poziomie 90 mln PLN, ca³kowite koszty zwi¹zane z emisj¹ Akcji Serii B mog¹
wynieœæ oko³o 3.570 tys. PLN i obejmuj¹:
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•

Koszty sporz¹dzenia Prospektu, doradztwa i oferowania

2.900 tys. PLN,

•

Szacunkowy koszt kampanii promocyjnej

370 tys. PLN,

•

Inne koszty

300 tys. PLN.

ród³o: Spó³ka

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowoœci koszty emisji akcji poniesione przy podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego zmniejszaj¹ kapita³
zapasowy Spó³ki do wysokoœci nadwy¿ki wartoœci emisji nad wartoœci¹ nominaln¹ akcji, a pozosta³¹ ich czêœæ zalicza siê do kosztów
finansowych.
Spó³ka szacuje, ¿e wp³ywy pieniê¿ne netto (po odliczeniu kosztów emisji) z emisji Akcji Serii B wynios¹, przy za³o¿eniu wartoœci oferty na
poziomie 70–90 mln PLN, odpowiednio oko³o 67–86 mln PLN.
Jest:
str. 400, pkt 9.

9. Koszty emisji lub Oferty
Zgodnie z szacunkami Zarz¹du, przy cenie emisyjnej Akcji Serii B w wysokoœci 12 PLN za jedn¹ akcjê i objêciu przez inwestorów 4.500.000
Akcji Serii B, a w konsekwencji wartoœci oferty na poziomie 54 mln PLN, ca³kowite koszty zwi¹zane z emisj¹ Akcji Serii B mog¹ wynieœæ oko³o
2.620 tys. PLN i obejmuj¹:
•

Koszty sporz¹dzenia Prospektu, doradztwa i oferowania

1.950 tys. PLN,

•

Szacunkowy koszt kampanii promocyjnej

370 tys. PLN,

•

Inne koszty

300 tys. PLN.

ród³o: Spó³ka

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowoœci koszty emisji akcji, poniesione przy podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego, zmniejszaj¹
kapita³ zapasowy Spó³ki do wysokoœci nadwy¿ki wartoœci emisji nad wartoœci¹ nominaln¹ akcji, a pozosta³¹ ich czêœæ zalicza siê do kosztów
finansowych.
Spó³ka szacuje, ¿e wp³ywy pieniê¿ne netto (po odliczeniu kosztów emisji) z emisji Akcji Serii B wynios¹ przy za³o¿eniu wartoœci oferty na
poziomie 54 mln PLN oko³o 51,4 mln PLN.

_________________________

_________________________

_________________________

Piotr Bieliñski

Olgierd Matyka

Kazimierz Lasecki

Prezes Zarz¹du

Wiceprezes Zarz¹du

Wiceprezes Zarz¹du

ds. Finansowych

ds. Sprzeda¿y
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