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ANEKS NR 3 
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 z podpisaniem w dniu 25 lutego 2008 roku 
umowy z  PlusNet plc, Sheffield, Wielka Brytania (PlusNet). 
 
 
Na str. 66. w pkt 6.4.3 Część III Dokumentu Rejestracyjnego dodaje się: 
 
 
8. Umowa zawarta w dniu 25 lutego 2008 roku pomiędzy Emitentem a PlusNet 
plc, Sheffield, Wielka Brytania (PlusNet). 
 
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie tworzenia, modyfikacji, 
testowania oraz wsparcia w zakresie oprogramowania komputerowego.  
Umowa została zawarta na czas nieokreślony, realizacja umowy rozpocznie się w marcu 
2008 roku. Przez pierwsze 6 miesięcy strony mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem 
30 dniowego okresu wypowiedzenia, od 7 miesiąca obowiązywania umowy okres 
wypowiedzenia zwiększa się do 90 dni.  
W wypadku nie osiągnięcia przez Emitenta ustalonych wspólnie miesięcznych celów 
realizacji umowy, od siódmego miesiąca obowiązywania umowy PlusNet ma prawo 
obniżyć wynagrodzenie w wypadku jeśli odchylenie od zakładanych celów przekroczy 
10% w ciągu 2 miesięcy w 4 kolejnych miesiącach. Obniżenie wynagrodzenia wyniesie 
10% wartości za każde 10% niezrealizowanych celów. W wypadku nie osiągnięcia 
zakładanych celów przez 3 miesiące z rzędu, PlusNet ma prawo wypowiedzieć umowę bez 
zachowania terminu wypowiedzenia. 
Strony zobowiązały się do wzajemnej i obustronnej ochrony tajemnicy handlowej. 
Zobowiązanie to obejmuje  informacje i materiał, w których posiadane strony weszły w 
związku z zawarciem umowy, a także informacje wzajemne udostępnione w trakcie 
wykonywania usług. 
Emitent zgodził się na przekazanie wszelkich praw do powstałego oprogramowania na 
rzecz PlusNet. 
Szacowane przychody w 2008 roku z tytułu realizacji umowy wynoszą 650.000 zł. 
Wynagrodzenie w umowie jest określone w GBP. W wypadku niekorzystnej zmiany kursu 
wymiany GBP/PLN  o więcej niż 7%, Emitent ma prawo podwyższyć stawki za świadczone 
usługi z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wprowadzenia nowych stawek.  
W związku z powyższymi zastrzeżeniami, podana wartość umowy jest szacunkowa i może 
się zmienić. O ewentualnych zmianach Emitent będzie informował w raportach bieżących. 
 
Umowa istotna ze względu na wartość. 
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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 


