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SKRÓT PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI

Fabryka Farb i Lakierów NIE¯KA
Spó³ka Akcyjna

z siedzib¹ w Lubzinie,
adres: 39-102, Lubzina 34a, http://www.sniezka.pl
Bran¿a podstawowa: sektor chemiczny  producent na rynku farb i lakierów w Polsce
Prospekt zosta³ przygotowany w zwi¹zku z wprowadzeniem do publicznego obrotu:
2 100 000 akcji na okaziciela serii E, o wartoci nominalnej 1 z³ ka¿da,
nie wiêcej ni¿ 2 100 000 akcji na okaziciela serii F, o wartoci nominalnej 1 z³ ka¿da,
nie wiêcej ni¿ 1 887 500 akcji imiennych serii C, o wartoci nominalnej 1 z³ ka¿da,
9 500 000 akcji na okaziciela serii D, o wartoci nominalnej 1 z³ ka¿da.
oraz Publiczn¹ Ofert¹:
2 100 000 akcji na okaziciela serii E, o wartoci nominalnej 1 z³ ka¿da,
w ramach Oferty Zamkniêtej z prawem poboru,
2 100 000 akcji na okaziciela serii F, o wartoci nominalnej 1 z³ ka¿da, w ramach Oferty Otwartej,
1 887 500 akcji imiennych serii C, o wartoci nominalnej 1 z³ ka¿da.
INFORMACJE DOTYCZ¥CE AKCJI SERII C WYDAWANYCH W ZAMIAN ZA OBLIGACJE WYEMITOWANE
PRZEZ EMITENTA
Akcje imienne serii C zostan¹ objête przez posiadaczy poni¿szych Obligacji:
 17 625 obligacji imiennych serii A, niezabezpieczonych, o wartoci nominalnej 100 z³ ka¿da,
 1 250 obligacji imiennych serii B, niezabezpieczonych, o wartoci nominalnej 100 z³ ka¿da.
Ka¿dy z posiadaczy Obligacji posiada prawo do ich zamiany na Akcje serii C, w ten sposób ¿e na ka¿de
100 z³ wartoci nominalnej Obligacji przypadaæ bêd¹ w wyniku zamiany Akcje o wartoci nominalnej 100
z³. Prawo do zamiany Obligacji na Akcje serii C mo¿e zostaæ zrealizowane w terminie pocz¹wszy od
1 kwietnia 2006 roku i nie póniej ni¿ do dnia 21 czerwca 2006 roku. Obligacje, które nie zostan¹ zamienione
na Akcje serii C zostan¹ wykupione przez Spó³kê w terminie nie d³u¿szym ani¿eli do dnia 30 czerwca 2006
roku. Obligacje zostan¹ wykupione za zap³at¹ kwoty pieniê¿nej równej ich wartoci nominalnej. Obligacje
bêd¹ oprocentowane, przy czym; odsetki od obligacji bêd¹ naliczane i wyp³acane w okresach odsetkowych
rocznych. Pocz¹tek ka¿dego okresu odsetkowego wypadaæ bêdzie 1 lipca kolejnego roku, za odsetki
przypadaj¹ce na jedn¹ Obligacjê równe bêd¹ 1/4 kwoty zysku netto przypadaj¹cego na jedn¹ akcjê Spó³ki,
z uwzglêdnieniem Akcji serii C, które mog¹ byæ wydane w wyniku zamiany Obligacji na dzieñ zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok obrotowy poprzedzaj¹cy zakoñczenie danego okresu odsetkowego.
Cena Emisyjna jednej Akcji serii E jest równa wartoci nominalnej i wynosi 1 z³.
Cena Emisyjna jednej Akcji serii F zostanie ustalona przez Zarz¹d Emitenta, w porozumieniu z
Oferuj¹cym, na podstawie wyników budowy Ksiêgi Popytu oraz wielkoci zg³oszonego popytu na Akcje
serii F przez inwestorów i podana do publicznej wiadomoci w trybie art. 81 Ustawy Prawo o publicznym
obrocie papierami wartociowymi oraz w formie komunikatu opublikowanego w dzienniku Gazeta
Gie³dy Parkiet, najpóniej przed dniem rozpoczêcia przyjmowania zapisów od inwestorów w ramach
Oferty Otwartej.
Cena emisyjna

Na jednostkê Akcji serii E
Razem seria E
Na jednostkê Akcji serii F
Razem seria F

1,00 z³
2 100 000,00 z³
*
*

Prowizja subemitentów
i inne koszty

0,11 z³
235 000,00 z³
0,94 z³
1 985 000,00 z³

Rzeczywiste
wp³ywy Emitenta

0,89 z³
1 865 000 z³
*
*

* Dane zostan¹ podane do publicznej wiadomoci zgodnie z art. 80 Prawa o publicznym obrocie.

Publiczna Oferta Akcji rozpocznie siê 8 grudnia, a zakoñczy 15 grudnia 2003 roku. W ramach
Publicznej Oferty Akcji przeprowadzone zostan¹ Oferta Zamkniêta Akcji serii E oraz Oferta Otwarta
Akcji serii F.
Oferta Zamkniêta Akcji serii E (prawo poboru) rozpocznie siê 8 grudnia a zakoñczy 9 grudnia
2003 roku. Zapisy na Akcje serii E przyjmowane bêd¹ w terminie 89 grudnia 2003 r., z zastrze¿eniem
mo¿liwoci skrócenia terminu zapisów w przypadku objêcia przez dotychczasowych akcjonariuszy
wszystkich Akcji serii E w pierwszym dniu przyjmowania zapisów tj. 8 grudnia 2003 r.
Akcje serii E oferowane bêd¹ w trybie wykonania prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy,
którym przys³uguje prawo pierwszeñstwa do objêcia Akcji serii E w stosunku 100:21. Dniem ustalenia
prawa poboru jest siódmy dzieñ od dorêczenia Spó³ce decyzji KPWiG o wprowadzeniu Akcji serii E
do publicznego obrotu. Zarz¹d Spó³ki dokona przydzia³u Akcji serii E inwestorom, którzy z³o¿yli zapisy
w ramach przys³uguj¹cego im prawa poboru, pod warunkiem w³aciwego wype³nienia formularza zapisu
i pe³nego op³acenia Akcji, w ci¹gu dwóch dni od dnia up³ywu terminu wykonania prawa poboru Akcji
serii E. Je¿eli nie wszystkie Akcje serii E zostan¹ objête w terminie wykonania prawa poboru lub
w wyniku zapisów dodatkowych, Zarz¹d Spó³ki dokona przydzia³u Akcji wg uznania, zgodnie
z przepisami Kodeksu Spó³ek Handlowych.
Szczegó³owe zasady dystrybucji i przydzia³u Akcji serii E zosta³y opisane w punkcie 1.10.1 Rozdzia³u
III Prospektu.
Zapisy na Akcje serii E przyjmowane bêd¹ w Punkcie Obs³ugi Klienta BDM PKO BP S.A. w Dêbicy.
Oferta Otwarta Akcji serii F rozpocznie siê 8 grudnia, a zakoñczy 15 grudnia 2003 roku. Zapisy
na Akcje serii F przyjmowane bêd¹ w dwóch Transzach: w Transzy Inwestorów Detalicznych i Transzy
Inwestorów Instytucjonalnych, w terminie od 8 grudnia do 12 grudnia 2003 roku jednakowo dla obu
Transz. Wi¹¿¹ce Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji serii F w ramach budowy Ksiêgi Popytu
inwestorzy instytucjonalni bêd¹ mogli sk³adaæ w dniach od 1 do 5 grudnia 2003 roku, z zastrze¿eniem,
¿e w dniu 5 grudnia 2003 roku Deklaracje przyjmowane bêd¹ do godz. 12:00. Zarz¹d Spó³ki dokona
przydzia³u Akcji serii F w ci¹gu trzech dni od dnia zamkniêcia przyjmowania zapisów na Akcje serii
F. W przypadku wyst¹pienia nadsubskrypcji Akcji serii F w jednej z Transz i nieobjêciem zapisami
wszystkich oferowanych Akcji w drugiej z Transz, Zarz¹d Emitenta mo¿e dokonaæ przesuniêæ Akcji
niesubskrybowanych do Transzy, w której wyst¹pi³a nadsubskrypcja.
Na dzieñ sporz¹dzenia Prospektu Emitent nie zawar³ umowy o subemisjê inwestycyjn¹.
Szczegó³owe zasady dystrybucji i przydzia³u Akcji serii F zosta³y opisane w punkcie 1.10.2 Rozdzia³u
III Prospektu.
Wi¹¿¹ce Deklaracje zainteresowania nabyciem oraz zapisy na Akcje serii F bêd¹ przyjmowane
w Punktach Obs³ugi Klienta wskazanych w Za³¹czniku nr IV.

Planowane jest wprowadzenie Akcji serii D, E i F do obrotu wtórnego na rynku podstawowym Gie³dy
Papierów Wartociowych w Warszawie S. A. nie póniej ni¿ na pocz¹tku I kwarta³u 2004 roku. Intencj¹
Emitenta jest, aby do tego czasu mo¿liwy by³ na GPW obrót Prawami Do Akcji Serii E i F.
Dotychczasowi w³aciciele z³o¿yli owiadczenie, stanowi¹ce za³¹cznik nr 7 niniejszego Prospektu, ¿e
objête w ramach przys³uguj¹cego im prawa poboru, Akcje serii E, nie bêd¹ przedmiotem transakcji
gie³dowych (dotyczy to tak¿e PDA serii E) na GPW po cenie sprzeda¿y ni¿szej ni¿ Cena Emisyjna
Akcji serii F z wy³¹czeniem tych PDA serii E, które zostan¹ sprzedane w ramach Oferty Sprzeda¿y na
podstawie § 39 Regulaminu GPW, i na warunkach okrelonych w Dokumencie Informacyjnym Spó³ki
FFiL NIE¯KA S.A.Ponadto w³aciciele z³o¿yli owiadczenie, ¿e przy spe³nieniu powy¿szych
warunków Akcje serii E i PDA serii E bêd¹ zbywane tylko w pakietowych transakcjach pozasesyjnych.
Owiadczenie Komisji Papierów Wartociowych i Gie³d
Komisja Papierów i Gie³d oceni³a, ¿e w przedstawionych dokumentach zosta³y zamieszczone wszelkie
informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartociowych i Gie³d nie ponosi
odpowiedzialnoci z tytu³u ryzyka inwestycyjnego zwi¹zanego z nabywaniem papierów wartociowych
oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkrela, ¿e odpowiedzialnoæ za wybory
procedury oferty spoczywa na Emitencie, za odpowiedzialnoæ za jej przeprowadzenie na biurze
maklerskim, pe³ni¹cym funkcje oferuj¹cego. Decyzj¹ Nr DSPE/411/19/03/27/2003 z dnia 19 listopada
2003 r. Komisja Papierów Wartociowych i Gie³d dopuci³a do publicznego obrotu papiery
wartociowe objête tym prospektem emisyjnym

Podmiotem pe³ni¹cym funkcjê Oferuj¹cego jest:
Powszechna Kasa Oszczêdnoci Bank Polski Spó³ka Akcyjna Bankowy Dom Maklerski
ul. Pu³awska 15, 02-515 Warszawa
Prospekt wraz z za³¹cznikami i aktualizuj¹cymi go informacjami bêdzie udostêpniony na dwa tygodnie
przed dniem rozpoczêcia Publicznej Oferty,
a tak¿e w jej trakcie w nastêpuj¹cych miejscach:
 siedzibie Spó³ki,
 w Centrum Informacyjnym KPWiG (Centrum Informacji, ul. Mazowiecka 13, Warszawa),
 na Gie³dzie Papierów Wartociowych w Warszawie SA (Dzia³ Promocji, ul. Ksi¹¿êca 4),
 w Punktach Obs³ugi Klienta, których wykaz zosta³ przedstawiony w Za³¹czniku Nr 4,
 w formie elektronicznej w sieci Internet na stronach: www.sniezka.pl i http://www.pkobp.pl./bdm
Skrócona wersja Prospektu zostanie opublikowana w dzienniku ogólnopolskim Gazeta Gie³dy
Parkiet, najpóniej na dwa tygodnie przed dniem rozpoczêcia Publicznej Oferty Akcji.
Ponadto, w siedzibie Spó³ki do dnia zakoñczenia Publicznej Oferty Akcji bêd¹ udostêpnione do
wgl¹du nastêpuj¹ce dokumenty: raporty bieg³ego rewidenta z badania sprawozdañ finansowych Emitenta
za lata obrotowe 2000, 2001, 2002, Statut Spó³ki, oraz aktualny odpis wyci¹gu z rejestru handlowego.
W zwi¹zku z emisj¹ Akcji serii E i F, nie s¹ i nie bêd¹ wystawiane poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej kwity depozytowe.
Od dnia udostêpnienia Prospektu do publicznej wiadomoci, w okresie jego wa¿noci, Emitent
przekazywaæ bêdzie równoczenie Komisji Papierów Wartociowych i Gie³d oraz Gie³dzie Papierów
Wartociowych w Warszawie S.A. informacje o ka¿dej zmianie danych zawartych w niniejszym
Prospekcie, w terminie 24 godzin od zajcia zdarzenia powoduj¹cego zmianê Prospektu lub powziêcia
o nim wiadomoci a po up³ywie 20 minut od chwili przekazania informacji tym podmiotom  tak¿e
Polskiej Agencji Prasowej S.A. W przypadku, gdy zmiana danych zawartych w Prospekcie mog³aby
w sposób znacz¹cy wp³yn¹æ na cenê lub wartoæ akcji, Emitent opublikuje je w dzienniku Gazeta Gie³dy
Parkiet w terminie 7 dni od dnia powziêcia informacji.
Oferuj¹cy owiadcza, ¿e w zwi¹zku z wprowadzeniem do publicznego obrotu Akcji objêtych
niniejszym Prospektem, nie bêdzie podejmowaæ dzia³añ w celu stabilizacji kursu akcji Spó³ki, przed,
w trakcie oraz po przeprowadzeniu Oferty.
1.

STRESZCZENIE NAJWA¯NIEJSZYCH INFORMACJI ODNONIE EMITENTA
I JEGO GRUPY KAPITA£OWEJ

1.1.
SPECYFIKA I CHARAKTER DZIA£ALNOCI EMITENTA I JEGO GRUPY
NIE¯KA jest jednym z wiod¹cych producentów farb i lakierów w Polsce, koncentruj¹cym swoj¹
dzia³alnoæ w szczególnoci w segmencie farb emulsyjnych (wodorozcieñczalnych), olejno-ftalowych
(rozpuszczalnikowych) oraz mas szpachlowych. Spó³ka oferuje szeroki zakres wysokiej jakoci farb
i lakierów, jednoczenie zapewniaj¹c klientom pomoc w zakresie wdra¿ania i aplikacji jej produktów.
Spó³ka zarz¹dza Grup¹ Kapita³ow¹, w sk³ad której wchodz¹ nastêpuj¹ce podmioty:
 Polska Chemia Budowlana NIE¯KA Sp. z o.o. (100% udzia³ów)  podmiot zale¿ny,
 FARBUD Sp. z o.o. (81% udzia³ów)  podmiot zale¿ny,
 HADROKOR Sp. z o.o. (50% udzia³ów)  podmiot zale¿ny,
 NIE¯KA-UKRAINA I (51% udzia³ów)  podmiot zale¿ny,
 NIE¯KA-UKRAINA II (bezporednio 45% udzia³ów, za porednio przez podmiot zale¿ny 26%
udzia³ów, razem 71%)  podmiot zale¿ny,
 NIE¯KA-BIA£ORU (50% udzia³ów)  podmiot stowarzyszony,
 SPED-FARB Sp. z o.o. (35% udzia³ów)  podmiot stowarzyszony,
 AKPLAST Sp. z o.o. (34% udzia³ów)  podmiot stowarzyszony.
Opis dzia³alnoci wybranych podmiotów zale¿nych znajduje siê Rozdziale V, pkt. 15.2. Prospektu.

