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ANEKS NR 2 
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO 

POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA 
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU 

 
sporządzonego w związku z ofertą publiczną 1.400.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii 
C oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie więcej niż 
1.400.000 Akcji Serii C, 2.500.000 Akcji Serii B, oraz nie więcej niż 1.400.000 Praw Do 
Akcji Serii C. 
 
zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lutego 2008 roku. 
 
Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze sprostowaniem oczywistej pomyłki 
pisarskiej zawartej w zatwierdzonym Prospekcie emisyjnym, dotyczącej ilości 
wprowadzanych akcji serii C spółki Power Media S.A. do obrotu giełdowego. 
 
 
Było: str. 11 pkt 3.1 Część I Podsumowanie 
 

Na podstawie Prospektu do obrotu giełdowego wprowadzanych jest łącznie nie więcej niż 
3.900.000 Akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 złotego każda i łącznej wartości 
nominalnej 390.000 zł, w tym: 

- 2.500.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotego 
każda, 

- nie więcej niż 1.400.00 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 
złotego każda. 

Do obrotu giełdowego wprowadzanych jest także nie więcej niż 1.400.000 Praw do Akcji 
Serii C. 
 
Na podstawie Prospektu oferowanych jest 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta 
tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł. każda i łącznej wartości nominalnej 
140.000,00 zł (słownie osiemdziesiąt sto czterdzieści tysięcy złotych). 
 
Jest: str. 11 pkt 3.1 Część I Podsumowanie 
 

Na podstawie Prospektu do obrotu giełdowego wprowadzanych jest łącznie nie więcej niż 
3.900.000 Akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 złotego każda i łącznej wartości 
nominalnej 390.000 zł, w tym: 

- 2.500.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotego 
każda, 

- nie więcej niż 1.400.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 
złotego każda. 

Do obrotu giełdowego wprowadzanych jest także nie więcej niż 1.400.000 Praw do Akcji 
Serii C. 

Na podstawie Prospektu oferowanych jest 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta 
tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł. każda i łącznej wartości nominalnej 
140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych). 
 
 
 
 
 
Było: str. 20 pkt 7 Część I Podsumowanie 
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Na podstawie Prospektu do obrotu giełdowego wprowadzanych jest łącznie nie więcej niż 
3.900.000 Akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 złotego każda i łącznej wartości 
nominalnej 390.000 zł, w tym: 

- 2.500.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotego 
każda, 

- nie więcej niż 1.400.00 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 
złotego każda. 
 
Jest: str. 21 pkt 7 Część I Podsumowanie 
 

Na podstawie Prospektu do obrotu giełdowego wprowadzanych jest łącznie nie więcej niż 
3.900.000 Akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 złotego każda i łącznej wartości 
nominalnej 390.000 zł, w tym: 

- 2.500.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotego 
każda, 
- nie więcej niż 1.400.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 
złotego każda. 
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Za Emitenta: 
 
 
 
 
 
............................. ....      ............................... 
Wojciech Narczyński       Andrzej Parszuto 
Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu 
 
 
 
 
 
 
 
..................................      ................................ 
Marta Przewłocka       Agnieszka Kozłowska 
Wiceprezes Zarządu       Członek Zarządu 
 
 
 
 
Za Oferującego: 
 
 
 
 
 
....................................... 
Leszek Traczyk 
Dyrektor Biura Maklerskiego 


