ANEKS NR 1
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
ZATWIERDZONEGO W DNIU 27 MAJA 2010 R.
DECYZJ¥ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/48/21/10
(„PROSPEKT”)

Terminy pisane wielk¹ liter¹ w niniejszym dokumencie zosta³y zdefiniowane w Prospekcie w Rozdziale 28 (Definicje).
1.

Informacja na temat ustalenia Ceny Maksymalnej

W zwi¹zku z ustaleniem w dniu 2 czerwca 2010 r. Ceny Maksymalnej, zgodnie z Prospektem, podaje siê do publicznej wiadomoœci
nastêpuj¹ce informacje:
W dniu 2 czerwca 2010 r. na potrzeby przyjmowania zapisów na Akcje Sprzedawane od Inwestorów Indywidualnych Akcjonariusz
Sprzedaj¹cy, w porozumieniu z Globalnymi Wspó³prowadz¹cymi Ksiêgê Popytu, ustali³ wysokoœæ Ceny Maksymalnej na 70 gr za Akcjê
Sprzedawan¹ o wartoœci nominalnej 1 z³.
Przy za³o¿eniu zakoñczenia procesu Scalenia Akcji, Cena Maksymalna dla Akcji Sprzedawanych o wartoœci nominalnej 9 z³ ka¿da, bêd¹ca
dziewiêciokrotnoœci¹ Ceny Maksymalnej dla Akcji Sprzedawanych o wartoœci nominalnej 1 z³, wynosi 6 z³ 30 gr.
2.

Zmiana w pkt 14.1 Prospektu

Ponadto, w Prospekcie w pkt 14.1 dokonuje siê nastêpuj¹cej zmiany:
By³o – pkt 14.1 (Umowy dostawy wêgla), wprowadzenie, str. 216:

14.1

Umowy dostawy wêgla

„Spó³ki Grupy TAURON s¹ stronami dwóch istotnych umów na dostawê wêgla energetycznego o rocznej wartoœci przekraczaj¹cej
przynajmniej w jednym z ostatnich dwóch lat kwotê 300 mln z³. Informacje dotycz¹ce innych surowców dostarczanych spó³kom z Obszaru
Wytwarzanie Grupy TAURON, zawieraj¹ce wielkoœci i wartoœci dostaw surowców zosta³y przedstawione w punkcie 13.8 (Obszar
Wytwarzanie).”
Jest – pkt 14.1 (Umowy dostawy wêgla), wprowadzenie, str. 216:

14.1

Umowy dostawy wêgla

„Spó³ki Grupy TAURON s¹ stronami dwóch istotnych umów na dostawê wêgla energetycznego zawartych ze spó³kami spoza Grupy TAURON,
uznanych za istotne ze wzglêdu na ich wartoœæ oraz uzale¿nienie spó³ek z Obszaru Wytwarzanie Grupy TAURON od dostaw wêgla
energetycznego na podstawie tych umów. Informacje dotycz¹ce innych surowców dostarczanych spó³kom z Obszaru Wytwarzanie Grupy
TAURON, zawieraj¹ce wielkoœci i wartoœci dostaw surowców zosta³y przedstawione w punkcie 13.8 (Obszar Wytwarzanie).”
By³o – pkt 14.1 (Umowy dostawy wêgla), Umowa wieloletnia sprzeda¿y wêgla energetycznego zawarta z Katowickim Holdingiem
Wêglowym S.A. z dnia 25 stycznia 2008 r., ostatni akapit, str. 217:
„Wartoœæ umowy w 2008 r. wynios³a 607 mln z³, natomiast w 2009 r. – 145 mln z³.”
Jest – pkt 14.1 (Umowy dostawy wêgla), Umowa wieloletnia sprzeda¿y wêgla energetycznego zawarta z Katowickim Holdingiem
Wêglowym S.A. z dnia 25 stycznia 2008 r., ostatni akapit, str. 217:
„Wartoœæ umowy w 2008 r. wynios³a 88 mln z³, natomiast w 2009 r. – 153 mln z³.”
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