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ANEKS NR 4 
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 niŜ 
1.400.000 Akcji Serii C, 2.500.000 Akcji Serii B, oraz nie więcej niŜ 1.400.000 Praw Do 
Akcji Serii C – zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 
2008r. 
 
zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 marca 2008 roku. 
 

Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze sprostowaniem oczywistej pomyłki 
pisarskiej zawartej w zatwierdzonym Prospekcie emisyjnym, dotyczącej rozliczeń 
dokonywanych w walutach obcych. 
 
 
Było: str. 23 pkt 1.3 Część II Czynniki ryzyka 
 
 
Polska podobnie jak większość krajów o gospodarce rynkowej posiada płynny kurs 
walutowy. Kształtuje się on pod wpływem popytu i podaŜy. W związku z tym podmioty 
działające w Polsce są naraŜone na ryzyko walutowe. Gwałtowne zmiany kursów walut 
mają wpływ na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe, gdyŜ z niektórymi 
kontrahentami Emitent rozlicza się w walutach obcych szczególnie w Euro i Dolarach. 
Umacnianie się złotówki moŜe spowodować pogorszenie wyników finansowych spółki. 
Spowodowane jest to tym, Ŝe zdecydowana większość kosztów jest rozliczana w walutach 
obcych (w 2006 roku faktury wystawienie w walutach obcych stanowiły 84 %, a w I kw. 
2007 blisko 77%). Spółka na bieŜąco monitoruje rentowność kontraktów zawartych w 
walutach obcych i w wypadku osiągnięcia przez nie rentowności poniŜej akceptowalnej 
wartości będzie je renegocjować. Nowe kontrakty zawierane są przy uwzględnieniu 
tendencji umacniania się złotego. 

 
 
 
Jest: str. 23 pkt 1.3 Część II Czynniki ryzyka 
 
 
Polska podobnie jak większość krajów o gospodarce rynkowej posiada płynny kurs 
walutowy. Kształtuje się on pod wpływem popytu i podaŜy. W związku z tym podmioty 
działające w Polsce są naraŜone na ryzyko walutowe. Gwałtowne zmiany kursów walut 
mają wpływ na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe, gdyŜ z niektórymi 
kontrahentami Emitent rozlicza się w walutach obcych szczególnie w Euro i Dolarach. 
Umacnianie się złotówki moŜe spowodować pogorszenie wyników finansowych spółki. 
Spowodowane jest to tym, Ŝe zdecydowana większość przychodów jest rozliczana w 
walutach obcych (w 2006 roku faktury wystawienie w walutach obcych stanowiły 84 %, a 
w I kw. 2007 blisko 77%). Spółka na bieŜąco monitoruje rentowność kontraktów 
zawartych w walutach obcych i w wypadku osiągnięcia przez nie rentowności poniŜej 
akceptowalnej wartości będzie je renegocjować. Nowe kontrakty zawierane są przy 
uwzględnieniu tendencji umacniania się złotego. 
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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 


