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Aneks nr 3, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 11 lipca 
2007 roku, do Prospektu Emisyjnego Spółki ATM S.A. zatwierdzonego decyzją 
Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 czerwca 2007 r. 

 
Do Prospektu Emisyjnego wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) 
W części 1 Dokumentu Ofertowego Akcji „Czynniki Ryzyka”, po rozdziale 1.1.7. dodaje się 
rozdział 1.1.8. „Ryzyko związane z zamiarem sprzedaży w ofercie publicznej Praw Poboru 
przysługujących znaczącym akcjonariuszom i osobom zarządzającym lub nadzorującym 
Emitenta”, w brzmieniu: 
 
„1.1.8. Ryzyko związane z zamiarem sprzedaży w ofercie publicznej Praw Poboru 
przysługujących znaczącym akcjonariuszom i osobom zarządzającym lub 
nadzorującym Emitenta 
 
Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Emitenta, przekazanymi do publicznej 
wiadomości w dniu 9 lipca 2007 r. w raporcie bieżącym nr 37/ 2007, akcjonariusze Emitenta, 
działający łącznie: Roman Szwed (prezes Zarządu Emitenta), Tadeusz Czichon (wiceprezes 
Zarządu Emitenta), Tomasz Tuchołka (wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta), 
Dariusz Kiełkowski (prokurent samoistny Emitenta), Beata Czichon (małżonka wiceprezesa 
Zarządu Emitenta), Antoni Chalimoniuk (doradca Zarządu), Piotr Puteczny (doradca 
Zarządu), zamierzają sprzedać poza rynkiem regulowanym, przysługujące im Prawa Poboru 
do Akcji Serii H.  
 
Zbycie Praw Poboru ma nastąpić w drodze oferty publicznej ogłoszonej w dniu 9 lipca 2007 r. 
(poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.dibre.pl informacji określających zasady 
nabywania Praw Poboru), obejmującej proponowanie inwestorom kwalifikowanym w 
rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, nabycia do 1.622.559  Praw Poboru. 
  
Cena sprzedaży Praw Poboru w powyższej ofercie publicznej zostanie ustalona przez 
sprzedających w oparciu o rekomendację Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., wydaną na 
podstawie wyników procesu budowy księgi popytu. Cena Praw Poboru zależna będzie od 
wysokości ceny emisyjnej Akcji Serii H w stosunku do ceny rynkowej akcji Emitenta, które 
notowane są na GPW. 
 
Podaż tych Praw Poboru może mieć wpływ na cenę Praw Poboru posiadanych przez innych 
akcjonariuszy jak również na możliwość zbycia przez nich Praw Poboru. 
 
2) 
Rozdział 3.3. Dokumentu Ofertowego Akcji uzupełnia się o dodanie na końcu następującej 
treści:  
 
Ponadto, zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Emitenta, przekazanymi do publicznej 
wiadomości w dniu 9 lipca 2007 r. w raporcie bieżącym nr 37/ 2007, akcjonariusze Emitenta, 
działający łącznie: Roman Szwed (prezes Zarządu Emitenta), Tadeusz Czichon (wiceprezes 
Zarządu Emitenta), Tomasz Tuchołka (wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta), 
Dariusz Kiełkowski (prokurent samoistny Emitenta), Beata Czichon (małżonka wiceprezesa 
Zarządu Emitenta), Antoni Chalimoniuk (doradca Zarządu), Piotr Puteczny (doradca 
Zarządu),, zamierzają sprzedać poza rynkiem regulowanym, w trybie oferty publicznej 
kierowanej do inwestorów kwalifikowanych, przysługujące im Prawa Poboru do Akcji Serii H.  
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Cena sprzedaży Praw Poboru w powyższej ofercie publicznej zostanie ustalona przez 
sprzedających w oparciu o rekomendację Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., wydaną na 
podstawie wyników procesu budowy księgi popytu. Cena Praw Poboru zależna będzie od 
wysokości ceny emisyjnej Akcji Serii H w stosunku do ceny rynkowej akcji Emitenta, które 
notowane są na GPW. 
 
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. pośredniczy w zbywaniu Praw Poboru w powyższej 
ofercie publicznej, pełniąc jednocześnie rolę menedżera oferty oraz podmiotu prowadzącego 
księgę popytu.”  
 
 

 


