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Aneks nr 1
do Prospektu Emisyjnego Spó ki Harper Hygienics S.A.

zatwierdzonego w dniu 28 czerwca 2010 r.

1. W zwi zku z dokonaniem przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2010
roku wyboru Pani Agnieszki Mas owskiej do Rady Nadzorczej Emitenta (ze skutkiem od dnia 1
lipca 2010 roku) i jednoczesnego powo ania jej w sk ad Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
 zmianie ulega tre  Prospektu Emisyjnego w zakresie wskazanym poni ej:

AUTOPOPRAWKA NR 1
PUNKT 17.1 STR. 121

By o:

„Na dzie  zatwierdzenia Prospektu w sk ad Rady Nadzorczej Emitenta wchodz :

Michal Rusiecki - Przewodnicz cy Rady Nadzorczej,
Jakub Chechelski - Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej,
Edyta Kurek – Cz onek Rady Nadzorczej,
Gerlinde Heike Rosener - Cz onek Rady Nadzorczej,
Andrzej Kacperski - Cz onek Rady Nadzorczej.
Miros aw Stachowicz - Cz onek Rady Nadzorczej.

Nast puj cy cz onkowie Rady Nadzorczej, zgodnie ze z onymi przez nich o wiadczeniami, spe niaj  kryteria
niezale no ci cz onków rad nadzorczych spó ek gie dowych, wynikaj ce z cz ci III pkt. 6 zasad adu
korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spó ek Notowanych na GPW” (stanowi cym za cznik
do Uchwa y Nr 12/1170/2007 Rady GPW z dnia 4 lipca 2007 r.):

Edyta Kurek
Andrzej Kacperski
Miros aw Stachowicz.
Gerlinde Heike Rosener.

Nast puj cy cz onkowie Rady Nadzorczej wchodz  w sk ad Komitetu Audytu:

Miros aw Stachowicz - Przewodnicz cy Komitetu Audytu,
Michal Rusiecki,
Jakub Chechelski.”

Jest:

„W sk ad Rady Nadzorczej Emitenta wchodz :
Michal Rusiecki - Przewodnicz cy Rady Nadzorczej,
Jakub Chechelski - Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej,
Edyta Kurek – Cz onek Rady Nadzorczej,
Gerlinde Heike Rosener - Cz onek Rady Nadzorczej,
Andrzej Kacperski - Cz onek Rady Nadzorczej,
Miros aw Stachowicz - Cz onek Rady Nadzorczej.
Agnieszka Mas owska - Cz onek Rady Nadzorczej (od dnia 1 lipca 2010 roku).
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Nast puj cy cz onkowie Rady Nadzorczej, zgodnie ze z onymi przez nich o wiadczeniami, spe niaj  kryteria
niezale no ci cz onków rad nadzorczych spó ek gie dowych, wynikaj ce z cz ci III pkt. 6 zasad adu
korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spó ek Notowanych na GPW” (stanowi cym za cznik
do Uchwa y Nr 12/1170/2007 Rady GPW z dnia 4 lipca 2007 r.):

Edyta Kurek,
Andrzej Kacperski,
Miros aw Stachowicz,
Gerlinde Heike Rosener,
Agnieszka Mas owska.

Nast puj cy cz onkowie Rady Nadzorczej wchodz  w sk ad Komitetu Audytu:

Miros aw Stachowicz - Przewodnicz cy Komitetu Audytu,
Michal Rusiecki,
Jakub Chechelski.
Agnieszka Mas owska (od dnia 1 lipca 2010 roku).”

AUTOPOPRAWKA NR 2
PUNKT 17.1 STR. 132

Dodano:

„Agnieszka Mas owska
Imi  i nazwisko:  Agnieszka Mas owska
Wiek: 39 lat
Adres miejsca pracy: Pfeifer & Langen S.A.,  Zygmuntowo 38, 06-450 Glinojeck
Funkcja w ramach Emitenta: Cz onek Rady Nadzorczej
Data zako czenia obecnej
kadencji: 17 czerwca 2012 r.

Szczegó owy opis wiedzy i do wiadczenia w zarz dzaniu:
Wykszta cenie: Akademia Ekonomiczna w Krakowie – Wydzia  Finansów i

Bankowo ci (1995)
University of West England, Bristol, Wielka Brytania – kursy w
zakresie International Accounting, Finacial Analysis, Management
Accounting, Auditing and English (1995)
Association of Chartered Certified Accountants – bieg y rewident
2003
Krajowa Izba Bieg ych Rewidentów – bieg y rewident (2003)
Manchester - studia MBA w Manchester Business School (2009)

Przebieg pracy zawodowej:

1996 Wy sza Szko a Biznesu – National –Louis University, Nowy S cz –
wyk adowca w katedrze Ksi gowo ci i Finansów

1996 -2000 Ernst &Young, Warszawa – Audit Supervisor w dziale Audytu
2000 -2005 Ernst &Young, Warszawa – Senior Manager w Dziale Doradztwa

Transakcyjnego
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2005 -2009 British Sugar Overseas Polska Sp. z o.o.,  (Pfeifer & Langen Holding
sp. z o.o.) – Zast pca Dyrektora Finansowego, nast pnie Dyrektor
Finansowy

2005 – do chwili obecnej BSO Polska S.A. (dzia aj cej nast pnie pod form  British Sugar
Overseas Polska S.A. a od 2009 r.  Pfeifer & Langen S.A.) kolejno
zast pca dyrektora finansowego, nast pnie Dyrektor Finansowy

Wed ug z onego o wiadczenia Agnieszka Mas owska:

w ci gu ostatnich pi ciu lat nie prowadzi a dzia alno ci poza Emitentem, która mia aby istotne znaczenie dla
Emitenta lub stanowi a dzia alno  konkurencyjn  wobec Emitenta;
nie posiada powi za  rodzinnych z innymi cz onkami organów administracyjnych, zarz dzaj cych lub
nadzorczych oraz osobami zarz dzaj cymi wy szego szczebla Emitenta, o których mowa w ust. 14.1 lit. d
Za cznika I do Rozporz dzenia 809/2004;
w ci gu ostatnich pi ciu lat nie by a wspólnikiem spó ek cywilnych, osobowych ani kapita owych;

w ci gu ostatnich pi ciu lat obrotowych by a cz onkiem zarz du spó ki pod firm  British Sugar Overseas
Polska Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci   (w latach 2007 – 2009, aktualnie dzia aj cej pod firm
Pfeifer & Langen Holding sp. z o.o.), prokurentem w latach 2007 – 2009 oraz cz onkiem Zarz du w latach
2009-2010 spó ki BSO Polska Spó ka Akcyjna (aktualnie dzia aj cej pod firm  Pfeifer & Langen S.A)
w ci gu ostatnich pi ciu lat obrotowych nie by a cz onkiem rad nadzorczych, w szczególno ci w spó kach,
które zosta y postawione w stan likwidacji b  upad ci;

w ci gu ostatnich pi ciu lat nie by a skazana za przest pstwo oszustwa;
w ci gu ostatnich pi ciu lat nie by a podmiotem oficjalnych oskar  publicznych ze strony jakichkolwiek
organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych);

w ci gu ostatnich pi ciu lat nie otrzyma a s dowego zakazu dzia ania jako cz onek organów
administracyjnych, zarz dzaj cych lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w
zarz dzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta;

nie zosta a wpisana do Rejestru D ników Niewyp acalnych prowadzonego na podstawie ustawy o
Krajowym Rejestrze S dowym;

nie zosta a pozbawiona przez s d upad ciowy prawa prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na w asny
rachunek oraz prawa pe nienia funkcji cz onka rady nadzorczej, reprezentanta lub pe nomocnika w spó ce
handlowej, przedsi biorstwie pa stwowym, spó dzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie zosta a skazana
prawomocnym wyrokiem za przest pstwa okre lone w przepisach rozdzia ów XXXIII-XXXVII Kodeksu
Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spó ek Handlowych.”

AUTOPOPRAWKA NR 3
PUNKT 17.3 STR. 133

By o:

„Tabela 60 Wysoko  wynagrodze  cz onków Rady Nadzorczej Emitenta (w tym wiadcze  warunkowych lub
odroczonych) oraz przyznanych wiadcze  w naturze za us ugi wiadczone w ka dym charakterze na
rzecz Emitenta w ostatnim roku obrotowym 2009*

Imi  i nazwisko Funkcja 2009 r.
Michal Rusiecki Przewodnicz cy Rady

Nadzorczej
0,00
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Imi  i nazwisko Funkcja 2009 r.
Jakub Chechelski Wiceprzewodnicz cy Rady

Nadzorczej
0,00

Andrzej Kacperski Cz onek Rady Nadzorczej 144,00 tys. PLN
Miros aw Stachowicz Cz onek Rady Nadzorczej 144,00 tys. PLN
Edyta Kurek Cz onek Rady Nadzorczej 72,00 tys. PLN
Gerlinde Heike Rosener Cz onek Rady Nadzorczej 72,00 tys. PLN

* Podmioty zale ne Emitenta nie przyzna y wiadcze  cz onkom Rady Nadzorczej.”

Jest:

„Tabela 60 Wysoko  wynagrodze  cz onków Rady Nadzorczej Emitenta (w tym wiadcze  warunkowych lub
odroczonych) oraz przyznanych wiadcze  w naturze za us ugi wiadczone w ka dym charakterze na
rzecz Emitenta w ostatnim roku obrotowym 2009*

Imi  i nazwisko Funkcja 2009 r.
Michal Rusiecki Przewodnicz cy Rady

Nadzorczej
0,00

Jakub Chechelski Wiceprzewodnicz cy Rady
Nadzorczej

0,00

Andrzej Kacperski Cz onek Rady Nadzorczej 144,00 tys. PLN
Miros aw Stachowicz Cz onek Rady Nadzorczej 144,00 tys. PLN
Edyta Kurek Cz onek Rady Nadzorczej 72,00 tys. PLN
Gerlinde Heike Rosener Cz onek Rady Nadzorczej 72,00 tys. PLN
Agnieszka Mas owska** Cz onek Rady Nadzorczej 0,00

* Podmioty zale ne Emitenta nie przyzna y wiadcze  cz onkom Rady Nadzorczej.
** Cz onek Rady Nadzorczej od dnia 1 lipca 2010 roku”

AUTOPOPRAWKA NR 4
PUNKT 17.6 STR. 135

By o:

„Tabela 63 Kadencja Cz onków Rady Nadzorczej Emitenta

Imi  i nazwisko Funkcja Pocz tek kadencji Koniec kadencji
Michal Rusiecki Przewodnicz cy Rady

Nadzorczej
17.06.2009 17.06.2012

Jakub Chechelski Wiceprzewodnicz cy Rady
Nadzorczej

17.06.2009 17.06.2012

Andrzej Kacperski Cz onek Rady Nadzorczej 17.06.2009 17.06.2012
Miros aw Stachowicz Cz onek Rady Nadzorczej 17.06.2009 17.06.2012
Edyta Kurek Cz onek Rady Nadzorczej 17.06.2009 17.06.2012
Gerlinde Heike Rosener Cz onek Rady Nadzorczej 17.06.2009 17.06.2012

ród o: Emitent”

Jest:

„Tabela 63 Kadencja Cz onków Rady Nadzorczej Emitenta

Imi  i nazwisko Funkcja Pocz tek kadencji Koniec kadencji
Michal Rusiecki Przewodnicz cy Rady

Nadzorczej
17.06.2009 17.06.2012
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Imi  i nazwisko Funkcja Pocz tek kadencji Koniec kadencji
Jakub Chechelski Wiceprzewodnicz cy

Rady Nadzorczej
17.06.2009 17.06.2012

Andrzej Kacperski Cz onek Rady
Nadzorczej

17.06.2009 17.06.2012

Miros aw Stachowicz Cz onek Rady
Nadzorczej

17.06.2009 17.06.2012

Edyta Kurek Cz onek Rady
Nadzorczej

17.06.2009 17.06.2012

Gerlinde Heike
Rosener

Cz onek Rady
Nadzorczej

17.06.2009 17.06.2012

Agnieszka Mas owska Cz onek Rady
Nadzorczej

1.07.2010 17.06.2012

ród o: Emitent”

AUTOPOPRAWKA NR 5
PUNKT 17.6 STR. 136

By o:

„Na dzie  zatwierdzenia Prospektu nast puj cy cz onkowie Rady Nadzorczej wchodz  w sk ad Komitetu Audytu:

Miros aw  Stachowicz - Przewodnicz cy Komitetu Audytu
Michal  Rusiecki
Jakub Chechelski.

Aktualnie osoby wchodz ce w sk ad Rady Nadzorczej Emitenta, w tym niezale ni cz onkowie Rady Nadzorczej
(spe niaj cy kryteria niezale no ci, o których mowa w ust pie 9.1 Statutu Emitenta), nie spe niaj  wymogu
posiadania kwalifikacji w dziedzinie rachunkowo ci lub rewizji finansowej, wynikaj cego z art. 86 ust 4. ustawy z
dnia 7 maja 2009 roku o bieg ych rewidentach i ich samorz dzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozda  finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649).  Tym samym, aden z trzech
cz onków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej - a w szczególno ci Pan Miros aw Stachowicz, b cy niezale nym
cz onkiem Rady Nadzorczej pe ni cym funkcj  Przewodnicz cego Komitetu Audytu - nie posiada tego rodzaju
kwalifikacji (jakkolwiek Pan Miros aw Stachowicz spe nia warunki niezale no ci, wynikaj ce z art. 86 ust. 5 w/w
ustawy). Bior c jednak e pod uwag  brzmienie art. 4 pkt 2 lit. a) w/w ustawy, obowi zek udzia u w sk adzie
Komitetu Audytu osoby spe niaj cej warunki okre lone w art. 86 ust. 4 w/w ustawy b dzie mia  zastosowanie
dopiero z momentem uzyskania dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez GPW. Celem realizacji powy szego wymogu, jeszcze przed dopuszczeniem akcji Emitenta do obrotu na
rynku regulowanym planowana jest stosowna zmiana w sk adzie Rady Nadzorczej oraz powo anie w sk ad
Komitetu Audytu przynajmniej jednego cz onka Rady Nadzorczej spe niaj cego warunki, o których mowa w art.
86 ust. 4 w/w ustawy.”

Jest:

„Nast puj cy cz onkowie Rady Nadzorczej wchodz  w sk ad Komitetu Audytu:

Miros aw  Stachowicz - Przewodnicz cy Komitetu Audytu
Michal  Rusiecki
Jakub Chechelski,
Agnieszka Mas owska (od dnia 1 lipca 2010 roku).
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Od dnia 1 lipca 2010 roku Pani Agnieszka Mas owska jest niezale nym cz onkiem Rady Nadzorczej wchodz cym
w sk ad Komitetu Audytu, spe niaj cym wymóg posiadania kwalifikacji w dziedzinie rachunkowo ci lub rewizji
finansowej, wynikaj cy z art. 86 ust. 4. ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o bieg ych rewidentach i ich samorz dzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozda  finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz.
649).”

AUTOPOPRAWKA NR 6
PUNKT 21 STR. 143

By o:

„1. Kryterium – cz onkowie kluczowej kadry kierowniczej, cz onkowie Rady Nadzorczej oraz cz onkowie organów
spó ek zale nych Emitenta:

Robert Neymann - Prezes Zarz du
Rafa  Walendzik - Cz onek Zarz du
Grzegorz widerski - Cz onek Zarz du
Michal Rusiecki - Przewodnicz cy Rady Nadzorczej
Jakub Chechelski - Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej
Andrzej Kacperski - Cz onek Rady Nadzorczej
Miros aw Stachowicz - Cz onek Rady Nadzorczej
Edyta Kurek - Cz onek Rady Nadzorczej
Gerlinde Heike Rosener - Cz onek Rady Nadzorczej”

Jest:

„1. Kryterium – cz onkowie kluczowej kadry kierowniczej, cz onkowie Rady Nadzorczej oraz cz onkowie organów
spó ek zale nych Emitenta:

Robert Neymann - Prezes Zarz du
Rafa  Walendzik - Cz onek Zarz du
Grzegorz widerski - Cz onek Zarz du
Michal Rusiecki - Przewodnicz cy Rady Nadzorczej
Jakub Chechelski - Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej
Andrzej Kacperski - Cz onek Rady Nadzorczej
Miros aw Stachowicz - Cz onek Rady Nadzorczej
Edyta Kurek - Cz onek Rady Nadzorczej
Gerlinde Heike Rosener - Cz onek Rady Nadzorczej
Agnieszka Mas owska – Cz onek Rady Nadzorczej (od dnia 1 lipca 2010 roku).”

AUTOPOPRAWKA NR 7
PUNKT 21 STR. 150
By o:

„Tabela 75 wiadczenia na rzecz osób sprawuj cych funkcje w Radzie Nadzorczej (w tys. PLN)
Imi  i nazwisko

funkcja
2007 2008 2009 2010 do daty zatwierdzenia Prospektu

Michal Rusiecki
Przewodnicz cy Rady
Nadzorczej

0,00 0,00 0,00 0,00

Jakub Chechelski 0,00 0,00 0,00 0,00
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Imi  i nazwisko
funkcja

2007 2008 2009 2010 do daty zatwierdzenia Prospektu

Wiceprzewodnicz cy Rady
Nadzorczej
Andrzej Kacperski Cz onek
Rady Nadzorczej

4,0 144,00 144,00 60,00

Miros aw Stachowicz
Cz onek Rady Nadzorczej

0,00 147,81 144,00 60,00

Edyta Kurek Cz onek Rady
Nadzorczej

0,00 46,73 72,00 30,00

Gerlinde Heike Rosener
Cz onek Rady Nadzorczej

0,00 46,73 72,00 30,00

Sebastian Król  Cz onek
Rady Nadzorczej

0,00 0,00 0,00 0,00

Piotr Augustyniak  Cz onek
Rady Nadzorczej

0,00 0,00 0,00 0,00

Wioletta Roso owska
Cz onek Rady Nadzorczej

0,00 0,00 0,00 0,00

ród o: Emitent”

Jest:

„Tabela 75 wiadczenia na rzecz osób sprawuj cych funkcje w Radzie Nadzorczej (w tys. PLN)
Imi  i nazwisko

funkcja
2007 2008 2009 2010 do daty zatwierdzenia Prospektu

Michal Rusiecki
Przewodnicz cy Rady
Nadzorczej

0,00 0,00 0,00 0,00

Jakub Chechelski
Wiceprzewodnicz cy Rady
Nadzorczej

0,00 0,00 0,00 0,00

Andrzej Kacperski Cz onek
Rady Nadzorczej

4,0 144,00 144,00 60,00

Miros aw Stachowicz
Cz onek Rady Nadzorczej

0,00 147,81 144,00 60,00

Edyta Kurek Cz onek Rady
Nadzorczej

0,00 46,73 72,00 30,00

Gerlinde Heike Rosener
Cz onek Rady Nadzorczej

0,00 46,73 72,00 30,00

Sebastian Król  Cz onek
Rady Nadzorczej

0,00 0,00 0,00 0,00

Piotr Augustyniak  Cz onek
Rady Nadzorczej

0,00 0,00 0,00 0,00

Wioletta Roso owska
Cz onek Rady Nadzorczej

0,00 0,00 0,00 0,00

Agnieszka Mas owska
Cz onek Rady Nadzorczej

0,00 0,00 0,00 0,00

ród o: Emitent”
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2. W zwi zku z zawarciem w dniu 30 czerwca 2010 r. aneksu do umowy kredytów nr K 0003679 z
dnia 15 maja 2009 roku, zmienionej aneksami z dnia 3 lipca 2009 roku, 15 grudnia 2009 roku, 5
stycznia 2010 roku oraz z dnia 10 maja 2010 roku, do której w dniu 3 lipca 2009 roku przyst pi a
spó ka zale na Emitenta -  Harper Trade Sp. z o.o. (opisanej w rozdziale 11 „Istotne umowy
Spó ki”), dokonano nast puj cych zmian w tre ci Prospektu:

AUTOPOPRAWKA NR 8
PUNKT 3.2.8 STR. 21

By o:

„Emitent jest stron  zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowy kredytów Nr K 0003679  z dnia 15 maja
2009 roku ( zmienionej aneksami z dnia 3 lipca 2009 roku, 15 grudnia 2009 roku, 5 stycznia 2010 roku oraz z
dnia 10 maja 2010 roku), do której w dniu 3 lipca 2009 roku przyst pi a spó ka zale na Emitenta - Harper Trade
Sp. z o.o.

Przedmiotowa umowa, zast pi a w ca ci wcze niejsz  umow  kredytow  zawart  przez Emitenta i Bank
Zachodni WBK S.A. w dniu 19 lipca 2007 roku („Umowa Kredytów Inwestycyjnych”), wprowadzaj c nowe warunki
finansowania oraz nowe warunki sp aty w stosunku do: (i)  2 kredytów (d ugoterminowego i inwestycyjnego) w
kwocie odpowiednio 25.714.286 PLN, oraz 2.375.840 EUR  i (ii) kredytu obrotowego w kwocie 14.000.000 PLN.
Na podstawie przedmiotowej umowy Bank Zachodni WBK S.A. udzieli  tak e: (i)  2 kredytów obrotowych  na
rzecz Harper Trade Sp. z o.o. w kwocie odpowiednio 15.000.000 PLN i  2.000.000 PLN, jak równie  udzieli
Emitentowi oraz Harper Trade Sp. z o.o. kredytu w kwocie 66.000.000 PLN (z przeznaczeniem na finansowanie
zakupu instrumentów d nych wyemitowanych przez Central European Cotton Holdings Limited w
nast puj cych kwotach: (i) w przypadku Emitenta -  30.000.000 PLN, (ii) w przypadku Harper Trade Sp. z o.o. -
36.000.000 PLN).”

Jest:

„Emitent jest stron  zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowy kredytów Nr K 0003679  z dnia 15 maja
2009 roku ( zmienionej aneksami z dnia 3 lipca 2009 roku, 15 grudnia 2009 roku, 5 stycznia 2010 roku, 10 maja
2010 roku oraz 30 czerwca 2010 roku), do której w dniu 3 lipca 2009 roku przyst pi a spó ka zale na Emitenta -
Harper Trade Sp. z o.o.

Przedmiotowa umowa, zast pi a w ca ci wcze niejsz  umow  kredytow  zawart  przez Emitenta i Bank
Zachodni WBK S.A. w dniu 19 lipca 2007 roku („Umowa Kredytów Inwestycyjnych”), wprowadzaj c nowe warunki
finansowania oraz nowe warunki sp aty w stosunku do: (i)  2 kredytów (d ugoterminowego i inwestycyjnego) w
kwocie odpowiednio 25.714.286 PLN, oraz 2.375.840 EUR  i (ii) kredytu obrotowego w kwocie 14.000.000 PLN.
Na podstawie przedmiotowej umowy Bank Zachodni WBK S.A. udzieli  tak e: (i)  2 kredytów obrotowych  na
rzecz Harper Trade Sp. z o.o. w kwocie odpowiednio 15.000.000 PLN i  2.000.000 PLN, jak równie  udzieli
Emitentowi oraz Harper Trade Sp. z o.o. kredytu w kwocie 66.000.000 PLN (z przeznaczeniem na finansowanie
zakupu instrumentów d nych wyemitowanych przez Central European Cotton Holdings Limited w
nast puj cych kwotach: (i) w przypadku Emitenta -  30.000.000 PLN, (ii) w przypadku Harper Trade Sp. z o.o. -
36.000.000 PLN) („Kredyt D”). Na podstawie aneksu z dnia 30 czerwca 2010 r. do umowy kredytowej Bank
Zachodni WBK S.A. udzieli Emitentowi oraz Harper Trade Sp. z o.o. kredytu inwestycyjnego w kwocie
30.000.000 PLN, o ile: (i) Emitent uzyska akceptacj  Komitetu Kredytowego banku w odniesieniu do przed onej
mu analizy wp ywu planowanej inwestycji na dalsz  dzia alno  Emitenta, wraz ze szczegó ow  informacj  na
temat inwestycji, jej kosztów oraz generalnego wykonawcy (ii) zostanie skutecznie przeprowadzone w ca ci
Oferta Publiczna (iii) Emitent z y pisemne o wiadczenie o braku wyst powania narusze  umowy kredytowej
oraz (iv)  dokonana zostanie przedp ata Kredytu D w kwocie równej kwocie uzyskanej z odkupu instrumentów

nych wyemitowanych przez Central European Cotton Holdings Limited. ”
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AUTOPOPRAWKA NR 9
PUNKT 5 STR. 34

By o:

„W zwi zku z postanowieniami tej umowy, bez ich naruszenia nie jest mo liwe przeznaczanie, przed sp at
zad enia kredytowego, zysku Emitenta na wyp at  dywidendy na rzecz akcjonariuszy Emitenta innych ni
Wprowadzaj cy.
Na podstawie powy szej umowy (w okresie jej obowi zywania) Emitent zobowi za  si  bowiem przed sp at
zad enia kredytowego nie rekomendowa  wyp aty dywidendy lub jakichkolwiek rodków na rzecz akcjonariuszy
Emitenta, z wy czeniem kwoty dywidendy równej cz ci zad enia Wprowadzaj cego wobec Emitenta, przy
zachowaniu nast puj cych zasad:
a) Emitent uzyska  dodatni wynik finansowy (zysk netto po opodatkowaniu) co zosta o potwierdzone w rocznym

sprawozdaniu finansowym zweryfikowanym przez bieg ego rewidenta,
b) nie wyst pi  oraz nie nast pi w wyniku wyp aty dywidendy przypadek naruszenia ww. umowy kredytowej,
c) wyp ata dywidendy nast pi wy cznie po przed eniu przez Emitenta kopii uchwa y o wyp acie dywidendy

oraz raportu potwierdzaj cego spe nienie wszystkich warunków wyp aty oraz aktualnego sprawozdania
finansowego,

d) w przypadku, gdy:
- aktualne zad enie finansowe Emitenta nie przekracza 2,5 krotno ci EBITDA za ostatni 12 miesi czny

okres obrachunkowy - dywidenda mo liwa do wyp aty wynosi nie wi cej ni  50% zysku netto za ostatni rok
obrotowy,

- aktualne zad enie finansowe Emitenta nie przekracza 1,5 krotno ci EBITDA za ostatni 12 miesi czny
okres obrachunkowy  dywidenda mo liwa do wyp aty wynosi 100% zysku netto za ostatni rok obrotowy.

Powy sze, umowne ograniczenia mo liwo ci wyp aty dywidendy nie maj  zastosowania do wyp aty dywidendy
realizowanej bezgotówkowo poprzez potr cenie z wierzytelno ci  Emitenta lub Harper Trade Sp. z o.o. wobec
Wprowadzaj cego z tytu u nabycia przez Emitenta lub Harper Trade Sp. z o.o. instrumentów d nych
wyemitowanych przez Wprowadzaj cego.”

Jest:

„Na podstawie powy szej umowy (w okresie jej obowi zywania) Emitent zobowi za  si  nie rekomendowa
wyp aty dywidendy lub jakichkolwiek rodków na rzecz akcjonariuszy Emitenta, chyba e nast pi czne
spe nienie poni szych warunków :
a) Emitent uzyska dodatni wynik finansowy (zysk netto po opodatkowaniu) co zosta o potwierdzone w rocznym

sprawozdaniu finansowym zweryfikowanym przez bieg ego rewidenta,
b) nie wyst pi oraz nie nast pi w wyniku wyp aty dywidendy przypadek naruszenia ww. umowy kredytowej,
c) wyp ata dywidendy nast pi wy cznie po przed eniu przez Emitenta kopii uchwa y o wyp acie dywidendy

oraz raportu potwierdzaj cego spe nienie wszystkich warunków wyp aty oraz aktualnego sprawozdania
finansowego,

d) w przypadku, gdy:
- aktualne zad enie finansowe Emitenta nie przekracza 2,5 krotno ci EBITDA za ostatni 12 miesi czny

okres obrachunkowy - dywidenda mo liwa do wyp aty wynosi nie wi cej ni  50% zysku netto za ostatni rok
obrotowy,

- aktualne zad enie finansowe Emitenta nie przekracza 1,5 krotno ci EBITDA za ostatni 12 miesi czny
okres obrachunkowy  dywidenda mo liwa do wyp aty wynosi 100% zysku netto za ostatni rok obrotowy.

Do dnia 30 czerwca 2010 r. na podstawie powy szej umowy ograniczenia mo liwo ci wyp aty dywidendy nie
mia y zastosowania do wyp aty dywidendy realizowanej bezgotówkowo poprzez potr cenie z wierzytelno ci
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Emitenta lub Harper Trade Sp. z o.o. wobec Wprowadzaj cego z tytu u nabycia przez Emitenta lub Harper Trade
Sp. z o.o. instrumentów d nych wyemitowanych przez Wprowadzaj cego.”

AUTOPOPRAWKA NR 10
PUNKT 5 STR. 35

By o:

„Zamiarem Emitenta jest zniesienie wynikaj cych z tej umowy ogranicze  w wyp acie dywidendy i w tym zakresie
Emitent podj  dzia ania zmierzaj ce do renegocjacji umowy kredytowej. Na dzie  zatwierdzenia Prospektu
pomi dzy Spó  a bankiem nie zapad y adne wi ce decyzje w powy szej kwestii.”

Jest:

„W dniu 30 czerwca 2010 roku Emitent oraz Harper Trade Sp. z o.o. zawar y z BZ WBK  aneks do umowy
kredytowej, na podstawie którego mo liwa jest wyp ata dywidendy przy spe nieniu warunków okre lonych
powy ej.”

AUTOPOPRAWKA NR 11
PUNKT 9.1 STR. 42

By o:

„Akcjonariusz przeznaczy  kwot  uzyskan  z emisji Obligacji na sp at  zad enia kredytowego wobec banku,
natomiast Emitent wraz z  Harper Trade Sp. z o.o. sfinansowa  zakup Obligacji poprzez kredyt zaci gni ty w
Banku Zachodnim WBK w kwocie 81 mln PLN (zgodnie z umow  kredytów z dnia 15 maja 2009 roku, zmienion
aneksami z dnia 3 lipca 2009 roku, 15 grudnia 2009 roku, 5 stycznia 2010 roku oraz z dnia 10 maja 2010 roku).”

Jest:

„Akcjonariusz przeznaczy  kwot  uzyskan  z emisji Obligacji na sp at  zad enia kredytowego wobec banku,
natomiast Emitent wraz z  Harper Trade Sp. z o.o. sfinansowa  zakup Obligacji poprzez kredyt zaci gni ty w
Banku Zachodnim WBK w kwocie 81 mln PLN (zgodnie z umow  kredytów z dnia 15 maja 2009 roku, zmienion
aneksami z dnia 3 lipca 2009 roku, 15 grudnia 2009 roku, 5 stycznia 2010 roku, 10 maja 2010 roku oraz z dnia 30
czerwca 2010 roku).”

AUTOPOPRAWKA NR 12
PUNKT 9.4.2 STR. 54

By o:
„Od 19 lipca 2007 roku Emitent posiada aktywne linie kredytowe w Banku Zachodnim WBK S.A. Zgodnie z
umow  kredytów nr K 0003679  z dnia 15 maja 2009 roku (zmienion  aneksami z dnia 3 lipca 2009 roku, 15
grudnia 2009 roku, 5 stycznia 2010 roku oraz z dnia 10 maja 2010 roku), która zast pi a umow  kredytow  z dnia
19 lipca 2007 roku Emitent posiada nast puj ce linie kredytowe:

kredyt d ugoterminowy w kwocie 25.714 tys. PLN przeznaczony na sp at  kredytu d ugoterminowego
zaci gni tego w Fortis Banku Polska S.A. 16 stycznia 2006 roku,
kredyt inwestycyjny w kwocie 2.376 tys. EUR przeznaczony na sp at  kredytu inwestycyjnego zaci gni tego
w Fortis Banku Polska S.A. 23 stycznia 2007 roku oraz na finansowanie wydatków inwestycyjnych, w tym
wystawianie akredytyw,
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kredyt obrotowy w kwocie 16.000 tys. PLN przeznaczony na finansowanie bie cej dzia alno ci operacyjnej
(w tym równie  na akredytywy, gwarancje, transakcje zabezpieczaj ce), przy czym od dnia w którym dosz o
do przeniesienia przez Emitenta na Harper Trade Sp. z o.o. zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa
Emitenta Emitent mo e wykorzystywa  przedmiotowy kredyt obrotowy jedynie do kwoty 14.000 tys. PLN.

Na podstawie przedmiotowej umowy Bank Zachodni WBK S.A. udost pni  tak e:
Harper Trade Sp. z o.o. kredyt w kwocie 15.000 tys. PLN, z przeznaczeniem na finansowanie zakupu
instrumentów d nych wyemitowanych przez Akcjonariusza,
Emitentowi oraz Harper Trade Sp. z o.o. kredyt w kwocie 66.000 tys. PLN, z przeznaczeniem na
finansowanie zakupu instrumentów d nych wyemitowanych przez Akcjonariusza w nast puj cych kwotach:
(i) w przypadku Emitenta -  30.000 tys. PLN, (ii) w przypadku Harper Trade Sp. z o.o. - 36.000 tys. PLN.”

Jest:

„Od 19 lipca 2007 roku Emitent posiada aktywne linie kredytowe w Banku Zachodnim WBK S.A. Zgodnie z
umow  kredytów nr K 0003679  z dnia 15 maja 2009 roku (zmienion  aneksami z dnia 3 lipca 2009 roku, 15
grudnia 2009 roku, 5 stycznia 2010 roku, 10 maja 2010 roku oraz z dnia 30 czerwca 2010 roku), która zast pi a
umow  kredytow  z dnia 19 lipca 2007 roku. Emitent posiada nast puj ce linie kredytowe:

kredyt d ugoterminowy w kwocie 25.714 tys. PLN przeznaczony na sp at  kredytu d ugoterminowego
zaci gni tego w Fortis Banku Polska S.A. 16 stycznia 2006 roku,
kredyt inwestycyjny w kwocie 2.376 tys. EUR przeznaczony na sp at  kredytu inwestycyjnego zaci gni tego
w Fortis Banku Polska S.A. 23 stycznia 2007 roku oraz na finansowanie wydatków inwestycyjnych, w tym
wystawianie akredytyw,
kredyt obrotowy w kwocie 16.000 tys. PLN przeznaczony na finansowanie bie cej dzia alno ci operacyjnej
(w tym równie  na akredytywy, gwarancje, transakcje zabezpieczaj ce), przy czym od dnia w którym dosz o
do przeniesienia przez Emitenta na Harper Trade Sp. z o.o. zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa
Emitenta Emitent mo e wykorzystywa  przedmiotowy kredyt obrotowy jedynie do kwoty 14.000 tys. PLN.

Na podstawie przedmiotowej umowy Bank Zachodni WBK S.A. udost pni  tak e:

Harper Trade Sp. z o.o. kredyt w kwocie 15.000 tys. PLN, z przeznaczeniem na finansowanie zakupu
instrumentów d nych wyemitowanych przez Akcjonariusza,
Emitentowi oraz Harper Trade Sp. z o.o. kredyt w kwocie 66.000 tys. PLN, z przeznaczeniem na
finansowanie zakupu instrumentów d nych wyemitowanych przez Akcjonariusza w nast puj cych kwotach:
(i) w przypadku Emitenta -  30.000 tys. PLN, (ii) w przypadku Harper Trade Sp. z o.o. - 36.000 tys. PLN.
(„Kredyt D”).

Na podstawie aneksu z dnia 30 czerwca 2010 r. Bank Zachodni WBK S.A. udzieli Emitentowi oraz Harper Trade
Sp. z o.o. kredytu inwestycyjnego w kwocie nie wy szej ni  dokonana przedp ata Kredytu D, nie wi cej ni
30.000.000 PLN, o ile (i) Emitent uzyska akceptacj  Komitetu Kredytowego banku w odniesieniu do przed onej
mu analizy wp ywu planowanej inwestycji na dalsz  dzia alno  Emitenta, wraz ze szczegó ow  informacj  na
temat inwestycji, jej kosztów oraz generalnego wykonawcy, (ii) zostanie skutecznie przeprowadzone w ca ci
Oferta Publiczna, (iii) Emitent z y pisemne o wiadczenie o braku wyst powania narusze  umowy oraz (iv)
dokonana zostanie przedp ata Kredytu D w kwocie równej kwocie uzyskanej z odkupu instrumentów d nych
wyemitowanych przez Central European Cotton Holdings Limited.”
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AUTOPOPRAWKA NR 13
PUNKT 9.4.3 STR. 55

By o:

„Na podstawie zawartej przez Emitenta z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowy kredytów nr K 0003679 z dnia
15 maja 2009 roku, która zast pi a umow  kredytow  z dnia 19 lipca 2007 roku, Emitent zobowi za  si  nie
rekomendowa  wyp aty dywidendy lub jakichkolwiek rodków na rzecz akcjonariuszy Emitenta do czasu sp aty
zad enia kredytowego, z wy czeniem kwoty dywidendy równej cz ci zad enia Central European Cotton
Holdings Limited wobec Emitenta, przy zachowaniu nast puj cych zasad: (i) Emitent uzyska  dodatni wynik
finansowy (zysk netto po opodatkowaniu) co zosta o potwierdzone w rocznym sprawozdaniu finansowym
zweryfikowanym przez bieg ego rewidenta, (ii) nie wyst pi  oraz nie nast pi w wyniku wyp aty dywidendy
przypadek naruszenia umowy kredytowej, (iii) wyp ata dywidendy nast pi wy cznie po przed eniu przez
Emitenta kopii uchwa y o wyp acie dywidendy oraz raportu potwierdzaj cego spe nienie wszystkich warunków
wyp aty oraz aktualnego sprawozdania finansowego, (iv) w przypadku, gdy: (a) aktualne zad enie finansowe
Emitenta nie przekracza 2,5 krotno ci EBITDA za ostatni 12 miesi czny okres obrachunkowy dywidenda mo liwa
do wyp aty wynosi nie wi cej ni  50% zysku netto za ostatni rok obrotowy, (b) aktualne zad enie finansowe
Emitenta nie przekracza 1,5 krotno ci EBITDA za ostatni 12 miesi czny okres obrachunkowy dywidenda mo liwa
do wyp aty wynosi 100% zysku netto za ostatni rok obrotowy, przy czym powy sze ograniczenia mo liwo ci
wyp aty dywidendy nie maj  zastosowania do wyp aty dywidendy realizowanej bezgotówkowo poprzez potr cenie
z wierzytelno ci  Emitenta lub Harper Trade Sp. z o.o. wobec Central European Cotton Holdings Limited z tytu u
nabycia przez Emitenta lub Harper Trade Sp. z o.o. instrumentów d nych wyemitowanych przez Central
European Cotton Holdings Limited.”

Jest:
„Na podstawie zawartej przez Emitenta z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowy kredytów nr K 0003679 z dnia
15 maja 2009 roku, która zast pi a umow  kredytow  z dnia 19 lipca 2007 roku, Emitent zobowi za  si  nie
rekomendowa  wyp aty dywidendy lub jakichkolwiek rodków na rzecz akcjonariuszy Emitenta, chyba e nast pi

czne spe nienie poni szych warunków: (i) Emitent uzyska  dodatni wynik finansowy (zysk netto po
opodatkowaniu) co zosta o potwierdzone w rocznym sprawozdaniu finansowym zweryfikowanym przez bieg ego
rewidenta, (ii) nie wyst pi  oraz nie nast pi w wyniku wyp aty dywidendy przypadek naruszenia umowy
kredytowej, (iii) wyp ata dywidendy nast pi wy cznie po przed eniu przez Emitenta kopii uchwa y o wyp acie
dywidendy oraz raportu potwierdzaj cego spe nienie wszystkich warunków wyp aty oraz aktualnego
sprawozdania finansowego, (iv) w przypadku, gdy: (a) aktualne zad enie finansowe Emitenta nie przekracza
2,5 krotno ci EBITDA za ostatni 12 miesi czny okres obrachunkowy dywidenda mo liwa do wyp aty wynosi nie
wi cej ni  50% zysku netto za ostatni rok obrotowy, (b) aktualne zad enie finansowe Emitenta nie przekracza
1,5 krotno ci EBITDA za ostatni 12 miesi czny okres obrachunkowy dywidenda mo liwa do wyp aty wynosi
100% zysku netto za ostatni rok obrotowy.”

AUTOPOPRAWKA NR 14
PUNKT 11.1.2 STR. 95

By o:

„Umowa kredytów nr k 0003679 z dnia 15 maja 2009 roku Zawarta przez Emitenta oraz Harper Trade sp. z
o.o. z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
Przedmiotowa umowa kredytowa zawarta przez Emitenta z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w dniu 15 maja 2009
roku, zmieniona aneksami z dnia 3 lipca 2009 roku, 15 grudnia 2009 roku, 5 stycznia 2010 roku oraz dnia 10
maja 2010 roku, do której w dniu 3 lipca 2009 roku przyst pi a spó ka Harper Trade Sp. z o.o., zast pi a w ca ci
wcze niejsz  umow  kredytow  zawart  przez Emitenta z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w dniu 19 lipca 2007
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roku („Umowa Kredytów Inwestycyjnych”), wprowadzaj c nowe warunki finansowania oraz nowe warunki sp aty
(w stosunku do nast puj cych kredytów:

a) kredytu d ugoterminowego w kwocie 25.714.286 PLN, przeznaczonego w ca ci przez Emitenta na
sp at  kredytu d ugoterminowego w Fortis Banku Polska S.A. udzielonego na podstawie umowy kredytu
nieodnawialnego numer WAR/3010/06/6/CB z dnia 16 stycznia 2006 roku („Kredyt A”);

b) kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.375.840 EUR, przeznaczonego przez Emitenta na (i) sp at  kredytu
inwestycyjnego w Fortis Banku Polska S.A. udzielonego na podstawie umowy kredytu wielocelowego
nieodnawialnego numer WAR/3010/07/035/RB z dnia 23 stycznia 2007 roku oraz (ii) finansowanie
wydatków inwestycyjnych, w tym wystawianie akredytyw („Kredyt B”);

c) kredytu obrotowego w kwocie 16.000.000 PLN, stanowi cego kontynuacj  kredytu w rachunku
bie cym udzielonego na podstawie Umowy Kredytów Inwestycyjnych, przeznaczonego na
finansowanie bie cej dzia alno ci operacyjnej zgodnie z ogólnymi zasadami wykorzystywania kredytów
w rachunku bie cym (w tym jako akredytywy, gwarancje i transakcje zabezpieczaj ce), przy czym od
dnia w którym dosz o do przeniesienia przez Emitenta na Harper Trade Sp. z o.o. zorganizowanej cz ci
przedsi biorstwa Emitenta („Przeniesienie Przedsi biorstwa”) Emitent mo e wykorzystywa
przedmiotowy kredyt obrotowy jedynie do kwoty 14.000.000 PLN („Kredyt E”).

Na podstawie przedmiotowej umowy Bank Zachodni WBK S.A. udost pni  tak e:
a) Harper Trade Sp. z o.o. kredyt w kwocie 15.000.000 PLN, z przeznaczeniem na finansowanie zakupu

instrumentów d nych wyemitowanych przez Central European Cotton Holdings Limited („Kredyt C”);
b) Emitentowi oraz Harper Trade Sp. z o.o. kredyt w kwocie 66.000.000 PLN, z przeznaczeniem na

finansowanie zakupu instrumentów d nych wyemitowanych przez Central European Cotton Holdings
Limited w nast puj cych kwotach: (i) w przypadku Emitenta -  30.000.000 PLN, (ii) w przypadku Harper
Trade Sp. z o.o. - 36.000.000 PLN („Kredyt D”).

Dodatkowo Bank Zachodni WBK S.A. udost pni  Harper Trade Sp. z o.o., od dnia Przeniesienia
Przedsi biorstwa, kredyt obrotowy w kwocie 2.000.000 PLN, z przeznaczeniem na finansowanie bie cej
dzia alno ci operacyjnej, zgodnie z ogólnymi zasadami wykorzystywania kredytów w rachunku bie cym, w tym
jako akredytywy, gwarancje, transakcje zabezpieczaj ce oraz factoring odwrotny („Kredyt E1”).
Kredyty A i B maj  by  sp acone przez Emitenta w 10 (dziesi ciu) równych pó rocznych ratach, p atnych 30
czerwca oraz 31 grudnia ka dego roku, poczynaj c od 30 czerwca 2009 roku a ko cz c na 31 grudnia 2013 roku
Kredyt C  ma by  sp acony przez Harper Trade Sp. z o.o. w 6 (sze ciu) ratach, p atnych pó rocznie 30 czerwca
oraz 31 grudnia ka dego roku, poczynaj c od dnia 30 czerwca 2011 roku a ko cz c na 31 grudnia 2013 roku.
Kredyt D ma zosta  sp acony przez Emitenta oraz Harper Trade Sp. z o.o. jednorazowo, w dniu przypadaj cym w
pi  rocznic  zawarcia przedmiotowej umowy - tj. dnia 15 maja 2014 roku. Kredyt E  i odpowiednio Kredyt E1
ma zosta  sp acony przez Emitenta i odpowiednio przez Harper Trade Sp. z o.o. w dniu przypadaj cym w drug
rocznic  zawarcia przedmiotowej umowy kredytowej, tj. 15 maja 2011 roku lub, o ile dany kredyt ulegnie
odnowieniu – w dniu dzie  przypadaj cym w ka  kolejn  rocznic  odnowienia.
Oprocentowanie kredytów jest zmienne i wynosi: (i) WIBOR dla depozytów sze ciomiesi cznych w PLN dla
Kredytu A, Kredytu C i Kredytu D; (ii) WIBOR dla depozytów jednomiesi cznych w PLN dla Kredytu E i Kredytu
E1; (iii) EURIBOR dla depozytów sze ciomiesi cznych w EUR dla Kredytu B. Oprocentowanie, o którym mowa w
zdaniu poprzedzaj cym, jest powi kszone w odniesieniu do ka dego z kredytów o mar  banku której wysoko :
(i) w odniesieniu do Kredytu A, Kredytu B, Kredytu C i Kredytu D zale y od warto ci proporcji zad enia
finansowego do EBITDA, (ii) natomiast w odniesieniu do Kredytu E i Kredytu E1 jest sta a.
Okresy odsetkowe dla Kredytu A, Kredytu B, Kredytu C i Kredytu D (z wyj tkiem pierwszego okresu
odsetkowego) trwaj  sze  (6) miesi cy, natomiast dla Kredytów E oraz Kredytu E1 b dzie trwa  jeden (1)
miesi c (z wyj tkiem okresu odsetkowego który powinien zako czy  si  w dniu 31 grudnia 2009 roku).
Zabezpieczenia roszcze  Banku Zachodniego WBK S.A. z tytu u zawarcia przedmiotowej umowy kredytowej
stanowi :
a) hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 45.000.000 PLN na prawie u ytkowania wieczystego nieruchomo ci

po onej w Mi sku Mazowieckim, przy ulicy gen. K. Sosnkowskiego 34, gdzie znajduje si  zak ad
produkcyjny Emitenta, oraz na zwi zanym z tym u ytkowaniem wieczystym prawem w asno ci budynków i



Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego HARPER HYGIENICS S.A.

14

urz dze  znajduj cych si  na wymienionej nieruchomo ci, na zabezpieczenie roszcze  wynikaj cych z
Kredytu A;

b) hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 4.200.000 EUR na prawie u ytkowania wieczystego oraz na
zwi zanym z tym u ytkowaniem wieczystym prawem w asno ci budynków i urz dze , o których mowa w
punkcie a) powy ej, na zabezpieczenie roszcze  wynikaj cych z Kredytu B;

c) hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 22.500.000 PLN na prawie u ytkowania wieczystego oraz na
zwi zanym z tym u ytkowaniem wieczystym prawem w asno ci budynków i urz dze , o których mowa w
punkcie a) powy ej, na zabezpieczenie roszcze  wynikaj cych z Kredytu C;

d) hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 99.000.000 PLN na prawie u ytkowania wieczystego oraz na
zwi zanym z tym u ytkowaniem wieczystym prawem w asno ci budynków i urz dze , o których mowa w
punkcie a) powy ej, na zabezpieczenie roszcze  wynikaj cych z Kredytu D;

e) hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 24.000.000 PLN na prawie u ytkowania wieczystego oraz na
zwi zanym z tym u ytkowaniem wieczystym prawem w asno ci budynków i urz dze , o których mowa w
punkcie a) powy ej, na zabezpieczenie roszcze  wynikaj cych z Kredytu E;

f) hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 21.000.000 PLN na prawie u ytkowania wieczystego oraz na
zwi zanym z tym u ytkowaniem wieczystym prawem w asno ci budynków i urz dze , o których mowa w
punkcie a) powy ej, na zabezpieczenie roszcze  wynikaj cych z Kredytu E1;

g) zastaw finansowy i rejestrowy na udzia ach Harper Trade Sp. z o.o. ustanowiony na zabezpieczenie
ka dego z kredytów;

h) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw (na przedsi biorstwie) Emitenta na zabezpieczenie ka dego z
kredytów;

i) zastaw rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw (na przedsi biorstwie) Harper Trade Sp. z o.o. na
zabezpieczenie ka dego z kredytów;

j) wiadczenia Emitenta oraz Harper Trade Sp. z o.o. o poddaniu si  egzekucji, zgodnie z artyku em 96 oraz
artyku em 97 prawa bankowego na zabezpieczenie ka dego z kredytów;

k) pe nomocnictwa Emitenta oraz Harper Trade Sp. z o.o. do dysponowania rachunkami bankowymi na
zabezpieczenie ka dego z kredytów;

l) gwarancja korporacyjna udzielona przez Central European Cotton Holdings Limited do wysoko ci
135.000.000 PLN, na zabezpieczenie ka dego z kredytów, która wyga nie z chwil  ca kowitej sp aty
Kredytu C i Kredytu D;

m) przelew na zabezpieczenie praw z polis ubezpieczeniowych Emitenta na zabezpieczenie ka dego z
kredytów;

n) przelew na zabezpieczenie praw z polis ubezpieczeniowych Harper Trade Sp. z o.o. na zabezpieczenie
ka dego z kredytów;

o) weksel w asny in blanco Emitenta wraz z deklaracj  wekslow ;
p) weksel w asny in blanco Harper Trade Sp. z o.o. wraz z deklaracj  wekslow .

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy Harper Trade Sp. z o.o. przyst pi  do d ugu Emitenta z tytu u
Kredytu A, z tytu u Kredytu B oraz z tytu u Kredytu E natomiast Emitent przyst pi  do d ugu Harper Trade Sp. z
o.o. z tytu u Kredytu C w zwi zku z czym Emitent i Harper Trade Sp. z o.o. ponosz  solidarn  odpowiedzialno
z tytu u sp aty Kredytu A, Kredytu B, Kredytu C, Kredytu D oraz Kredytu E.
Ponadto, na podstawie przedmiotowej umowy:
a) Emitent zobowi za  si  do przedstawiania bankowi rocznych skonsolidowanych sprawozda  finansowych

Emitenta, skonsolidowanych raportów kwartalnych sporz dzanych na potrzeby wewn trzne Emitenta,
prognoz finansowych, za wiadcze  podatkowych oraz za wiadcze  z zak adu ubezpiecze  spo ecznych;

b) Emitent jest zobowi zany do nieprowadzenia, bez zgody banku, jako g ównej, dzia alno ci gospodarczej
innej ni  dzia alno  w zakresie (i) produkcji, dystrybucji i sprzeda y artyku ów higienicznych, (ii)  produkcji,
dystrybucji i sprzeda y artyku ów kosmetycznych oraz (iii) udzielaniu po yczek pieni nych poza systemem
bankowym natomiast Harper Trade Sp. z o.o. jest zobowi zany do nieprowadzenia, jako g ównej,
dzia alno ci gospodarczej innej ni  dzia alno  w zakresie: (i) dystrybucji i sprzeda y artyku ów
higienicznych, (ii) dystrybucji i sprzeda y artyku ów kosmetycznych oraz (iii) udzielaniu po yczek
pieni nych poza systemem bankowym;

c) Emitent zobowi zany jest zapewni , e spó ka Harper Trade Sp. z o.o. pozostanie spó  kontrolowan
przez Emitenta;
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d) bez uprzedniej pisemnej zgody banku nie mog  zosta  dokonane jakiekolwiek zmiany w statucie Emitenta
lub akcie za ycielskim Harper Trade Sp. z o.o. maj ce negatywny wp yw na uprawnienia banku na
podstawie przedmiotowej umowy;

e) Emitent i Harper Trade Sp. z o.o. zobowi zani s  zapewni , e wszystkie transakcje dokonywane przez nie
z ich podmiotami powi zanymi dokonywane b  na warunkach rynkowych;

f) Emitent i Harper Trade Sp. z o.o. zobowi zane s  otwiera  i posiada  rachunki bankowe wy cznie w Banku
Zachodnim WBK S.A. oraz korzysta  wy cznie z us ug bankowych oferowanych przez Bank Zachodni WBK
S.A. a tak e przeprowadza  wszystkie bie ce operacje bankowe na rachunkach prowadzonych przez
Bank Zachodni WBK S.A., przy czym Bank Zachodni WBK S.A.  zobowi zany jest do zapewnienia, e
warunki wiadczenia takich us ug przez Bank Zachodni WBK S.A. b  zgodne z warunkami rynkowymi, z
zastrze eniem mo liwo ci korzystania z kart kredytowych do kwoty 100.000 PLN, co do których Emitent
zawar  umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

g) bez uprzedniej pisemnej zgody banku Emitent i Harper Trade Sp. z o.o. zobowi zane s  do nie
dokonywania, poza swoim bud etem, transakcji dotycz cych rozporz dzenia ca ci  lub jak kolwiek
cz ci  swojego maj tku trwa ego o warto ci przekraczaj cej 1.000.000 EUR;

h) Emitent i Harper Trade Sp. z o.o. zobowi zane s  nie dokonywa  nieobj tych bud etem inwestycji w
finansowy maj tek trwa y na kwot  przekraczaj  1.000.000 EUR;

i) Bez uzyskania uprzedniej zgody banku Emitent i Harper Trade Sp. z o.o. nie nab  i nie obejm  udzia ów
lub akcji w jakiejkolwiek spó ce, udzia u w jakimkolwiek innym podmiocie, nie nab  przedsi biorstwa, nie
dokonaj  inwestycji w jakikolwiek podmiot b  przedsi biorstwo, ani nie stan  si  wspólnikiem w
jakiejkolwiek spó ce lub przedsi wzi ciu joint-venture, chyba e nabycie, obj cie lub innego rodzaju
transakcja, o której mowa w niniejszym punkcie dotyczy  b dzie podmiotu w 100% zale nego od Emitenta
lub Harper Trade Sp. z o.o. ;

j) Emitent zobowi za  si  nie rekomendowa  wyp aty dywidendy lub jakichkolwiek rodków na rzecz
akcjonariuszy Emitenta, z wy czeniem kwoty dywidendy równej cz ci zad enia Central European Cotton
Holdings Limited wobec Emitenta, przy zachowaniu nast puj cych zasad: (i) Emitent uzyska  dodatni wynik
finansowy (zysk netto po opodatkowaniu) co zosta o potwierdzone w rocznym sprawozdaniu finansowym
zweryfikowanym przez bieg ego rewidenta, (ii) nie wyst pi  oraz nie nast pi w wyniku wyp aty dywidendy
przypadek naruszenia umowy kredytowej, (iii) wyp ata dywidendy nast pi wy cznie po przed eniu przez
Emitenta kopii uchwa y o wyp acie dywidendy oraz raportu potwierdzaj cego spe nienie wszystkich
warunków wyp aty oraz aktualnego sprawozdania finansowego, (iv) w przypadku, gdy: (a) aktualne
zad enie finansowe Emitenta nie przekracza 2,5 krotno ci EBITDA za ostatni 12 miesi czny okres
obrachunkowy dywidenda mo liwa do wyp aty wynosi nie wi cej ni  50% zysku netto za ostatni rok
obrotowy, (b) aktualne zad enie finansowe Emitenta nie przekracza 1,5 krotno ci EBITDA za ostatni 12
miesi czny okres obrachunkowy dywidenda mo liwa do wyp aty wynosi 100% zysku netto za ostatni rok
obrotowy, przy czym powy sze ograniczenia mo liwo ci wyp aty dywidendy nie maj  zastosowania do
wyp aty dywidendy realizowanej bezgotówkowo poprzez potr cenie z wierzytelno ci  Emitenta lub Harper
Trade Sp. z o.o. wobec Central European Cotton Holdings Limited z tytu u nabycia przez Emitenta lub
Harper Trade Sp. z o.o. instrumentów d nych wyemitowanych przez Central European Cotton Holdings
Limited (wyp ata dywidendy lub jakichkolwiek rodków na rzecz akcjonariuszy Emitenta poza
dopuszczalnymi sytuacjami wskazanymi powy ej, stanowi przypadek naruszenia umowy  kredytowej,
niezale nie od tego czy zosta a spowodowana przez okoliczno ci pozostaj ce pod kontrol  Emitenta lub
innego podmiotu);

k) Emitent i Harper Trade Sp. z o.o., bez uprzedniej zgody banku, nie dokonaj  zmiany swojej formy prawnej;
l) Emitent i Harper Trade Sp. z o.o., bez uprzedniej zgody banku nie dokonaj  podzia u, po czenia z innym

podmiotem ani likwidacji swojej spó ki.”

Jest:

„Umowa kredytów nr k 0003679 z dnia 15 maja 2009 roku Zawarta przez Emitenta oraz Harper Trade sp. z
o.o. z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
Przedmiotowa umowa kredytowa zawarta przez Emitenta z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w dniu 15 maja 2009
roku, zmieniona aneksami z dnia 3 lipca 2009 roku, 15 grudnia 2009 roku, 5 stycznia 2010 roku, 10 maja 2010
roku oraz 30 czerwca 2010 roku, do której w dniu 3 lipca 2009 roku przyst pi a spó ka Harper Trade Sp. z o.o.,
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zast pi a w ca ci wcze niejsz  umow  kredytow  zawart  przez Emitenta z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w
dniu 19 lipca 2007 roku („Umowa Kredytów Inwestycyjnych”), wprowadzaj c nowe warunki finansowania oraz
nowe warunki sp aty (w stosunku do nast puj cych kredytów:

a) kredytu d ugoterminowego w kwocie 25.714.286 PLN, przeznaczonego w ca ci przez Emitenta na
sp at  kredytu d ugoterminowego w Fortis Banku Polska S.A. udzielonego na podstawie umowy kredytu
nieodnawialnego numer WAR/3010/06/6/CB z dnia 16 stycznia 2006 roku („Kredyt A”);

b) kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.375.840 EUR, przeznaczonego przez Emitenta na (i) sp at  kredytu
inwestycyjnego w Fortis Banku Polska S.A. udzielonego na podstawie umowy kredytu wielocelowego
nieodnawialnego numer WAR/3010/07/035/RB z dnia 23 stycznia 2007 roku oraz (ii) finansowanie
wydatków inwestycyjnych, w tym wystawianie akredytyw („Kredyt B”);

c) kredytu obrotowego w kwocie 16.000.000 PLN, stanowi cego kontynuacj  kredytu w rachunku
bie cym udzielonego na podstawie Umowy Kredytów Inwestycyjnych, przeznaczonego na
finansowanie bie cej dzia alno ci operacyjnej zgodnie z ogólnymi zasadami wykorzystywania kredytów
w rachunku bie cym (w tym jako akredytywy, gwarancje i transakcje zabezpieczaj ce), przy czym od
dnia w którym dosz o do przeniesienia przez Emitenta na Harper Trade Sp. z o.o. zorganizowanej cz ci
przedsi biorstwa Emitenta („Przeniesienie Przedsi biorstwa”) Emitent mo e wykorzystywa
przedmiotowy kredyt obrotowy jedynie do kwoty 14.000.000 PLN („Kredyt E”).

Na podstawie przedmiotowej umowy Bank Zachodni WBK S.A. udost pni  tak e:
a) Harper Trade Sp. z o.o. kredyt w kwocie 15.000.000 PLN, z przeznaczeniem na finansowanie zakupu

instrumentów d nych wyemitowanych przez Central European Cotton Holdings Limited („Kredyt C”);
b) Emitentowi oraz Harper Trade Sp. z o.o. kredyt w kwocie 66.000.000 PLN, z przeznaczeniem na

finansowanie zakupu instrumentów d nych wyemitowanych przez Central European Cotton Holdings
Limited w nast puj cych kwotach: (i) w przypadku Emitenta -  30.000.000 PLN, (ii) w przypadku Harper
Trade Sp. z o.o. - 36.000.000 PLN („Kredyt D”).

Dodatkowo Bank Zachodni WBK S.A. udost pni  Harper Trade Sp. z o.o., od dnia Przeniesienia
Przedsi biorstwa, kredyt obrotowy w kwocie 2.000.000 PLN, z przeznaczeniem na finansowanie bie cej
dzia alno ci operacyjnej, zgodnie z ogólnymi zasadami wykorzystywania kredytów w rachunku bie cym, w tym
jako akredytywy, gwarancje, transakcje zabezpieczaj ce oraz factoring odwrotny („Kredyt E1”).
Na podstawie aneksu z dnia 30 czerwca 2010 r. Bank Zachodni WBK S.A. udzieli Emitentowi oraz Harper Trade
Sp. z o.o. kredytu inwestycyjnego w kwocie nie wy szej ni  dokonana przedp ata Kredytu D, nie wi cej ni
30.000.000 PLN („Kredyt F”), o ile (i) Emitent uzyska akceptacj  Komitetu Kredytowego banku w odniesieniu do
przed onej mu analizy wp ywu planowanej inwestycji na dalsz  dzia alno  Emitenta, wraz ze szczegó ow
informacj  na temat inwestycji, jej kosztów oraz generalnego wykonawcy, (ii) zostanie skutecznie
przeprowadzona w ca ci Oferta Publiczna, (iii) Emitent z y pisemne o wiadczenie o braku wyst powania
narusze  umowy oraz (iv) dokonana zostanie przedp ata Kredytu D w kwocie równej kwocie uzyskanej z odkupu
instrumentów d nych wyemitowanych przez Central European Cotton Holdings Limited.
Kredyty A i B maj  by  sp acone przez Emitenta w 10 (dziesi ciu) równych pó rocznych ratach, p atnych 30
czerwca oraz 31 grudnia ka dego roku, poczynaj c od 30 czerwca 2009 roku a ko cz c na 31 grudnia 2013 roku
Kredyt C ma by  sp acony przez Harper Trade Sp. z o.o. w 6 (sze ciu) ratach, p atnych pó rocznie 30 czerwca
oraz 31 grudnia ka dego roku, poczynaj c od dnia 30 czerwca 2011 roku a ko cz c na 31 grudnia 2013 roku.
Kredyt D oraz Kredyt F ma zosta  sp acony przez Emitenta oraz Harper Trade Sp. z o.o. jednorazowo, w dniu
przypadaj cym w pi  rocznic  zawarcia przedmiotowej umowy - tj. dnia 15 maja 2014 roku (przy czym
postanowienia dotycz ce Kredytu F obowi zywa  b , o ile Kredyt F zostanie udzielony). Kredyt E  i
odpowiednio Kredyt E1 ma zosta  sp acony przez Emitenta i odpowiednio przez Harper Trade Sp. z o.o. w dniu
przypadaj cym w drug  rocznic  zawarcia przedmiotowej umowy kredytowej, tj. 15 maja 2011 roku lub, o ile
dany kredyt ulegnie odnowieniu – w dniu dzie  przypadaj cym w ka  kolejn  rocznic  odnowienia.
Oprocentowanie kredytów jest zmienne i wynosi: (i) WIBOR dla depozytów sze ciomiesi cznych w PLN dla
Kredytu A, Kredytu C, Kredytu D oraz Kredytu F; (ii) WIBOR dla depozytów jednomiesi cznych w PLN dla
Kredytu E i Kredytu E1; (iii) EURIBOR dla depozytów sze ciomiesi cznych w EUR dla Kredytu B.
Oprocentowanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj cym, jest powi kszone w odniesieniu do ka dego z
kredytów o mar  banku której wysoko : (i) w odniesieniu do Kredytu A, Kredytu B, Kredytu C, Kredytu D oraz
Kredytu F zale y od warto ci proporcji zad enia finansowego do EBITDA, (ii) natomiast w odniesieniu do
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Kredytu E i Kredytu E1 jest sta a (przy czym postanowienia dotycz ce Kredytu F obowi zywa  b , o ile Kredyt
F zostanie udzielony0.
Okresy odsetkowe dla Kredytu A, Kredytu B, Kredytu C i Kredytu D oraz F (z wyj tkiem pierwszego okresu
odsetkowego) trwaj  sze  (6) miesi cy, natomiast dla Kredytów E oraz Kredytu E1 b dzie trwa  jeden (1)
miesi c (z wyj tkiem okresu odsetkowego który powinien zako czy  si  w dniu 31 grudnia 2009 roku), przy czym
postanowienia dotycz ce Kredytu F obowi zywa  b , o ile Kredyt F zostanie udzielony.
Zabezpieczenia roszcze  Banku Zachodniego WBK S.A. z tytu u zawarcia przedmiotowej umowy kredytowej
stanowi :
a) hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 45.000.000 PLN na prawie u ytkowania wieczystego nieruchomo ci

po onej w Mi sku Mazowieckim, przy ulicy gen. K. Sosnkowskiego 34, gdzie znajduje si  zak ad
produkcyjny Emitenta, oraz na zwi zanym z tym u ytkowaniem wieczystym prawem w asno ci budynków i
urz dze  znajduj cych si  na wymienionej nieruchomo ci, na zabezpieczenie roszcze  wynikaj cych z
Kredytu A;

b) hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 4.200.000 EUR na prawie u ytkowania wieczystego oraz na
zwi zanym z tym u ytkowaniem wieczystym prawem w asno ci budynków i urz dze , o których mowa w
punkcie a) powy ej, na zabezpieczenie roszcze  wynikaj cych z Kredytu B;

c) hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 22.500.000 PLN na prawie u ytkowania wieczystego oraz na
zwi zanym z tym u ytkowaniem wieczystym prawem w asno ci budynków i urz dze , o których mowa w
punkcie a) powy ej, na zabezpieczenie roszcze  wynikaj cych z Kredytu C;

d) hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 99.000.000 PLN na prawie u ytkowania wieczystego oraz na
zwi zanym z tym u ytkowaniem wieczystym prawem w asno ci budynków i urz dze , o których mowa w
punkcie a) powy ej, na zabezpieczenie roszcze  wynikaj cych z Kredytu D;

e) hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 24.000.000 PLN na prawie u ytkowania wieczystego oraz na
zwi zanym z tym u ytkowaniem wieczystym prawem w asno ci budynków i urz dze , o których mowa w
punkcie a) powy ej, na zabezpieczenie roszcze  wynikaj cych z Kredytu E;

f) hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 21.000.000 PLN na prawie u ytkowania wieczystego oraz na
zwi zanym z tym u ytkowaniem wieczystym prawem w asno ci budynków i urz dze , o których mowa w
punkcie a) powy ej, na zabezpieczenie roszcze  wynikaj cych z Kredytu E1;

g) hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 45.000.000 PLN na prawie u ytkowania wieczystego oraz na
zwi zanym z tym u ytkowaniem wieczystym prawem w asno ci budynków i urz dze , o których mowa w
punkcie a) powy ej, na zabezpieczenie roszcze  wynikaj cych z Kredytu F (o ile Kredyt F zostanie
udzielony); w przypadku nabycia jakichkolwiek nieruchomo ci ze rodków uzyskanych z kredytu F, Emitent
oraz Harper Trade Sp. z o.o. ustanowi  na tych nieruchomo ciach hipoteki na zabezpieczenie
wierzytelno ci banku z tytu u przedmiotowej umowy (o ile Kredyt F zostanie udzielony);

h) zastaw finansowy i rejestrowy na udzia ach Harper Trade Sp. z o.o. ustanowiony na zabezpieczenie
ka dego z kredytów;

i) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw (na przedsi biorstwie) Emitenta na zabezpieczenie ka dego z
kredytów w tym równie  na przedmiotach maj tkowych nabytych ze rodków uzyskanych w ramach Kredytu
F (o ile Kredyt F zostanie udzielony);

j) zastaw rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw (na przedsi biorstwie) Harper Trade Sp. z o.o. na
zabezpieczenie ka dego z kredytów;

k) wiadczenia Emitenta oraz Harper Trade Sp. z o.o. o poddaniu si  egzekucji, zgodnie z artyku em 96 oraz
artyku em 97 prawa bankowego na zabezpieczenie ka dego z kredytów;

l) pe nomocnictwa Emitenta oraz Harper Trade Sp. z o.o. do dysponowania rachunkami bankowymi na
zabezpieczenie ka dego z kredytów;

m) gwarancja korporacyjna udzielona przez Central European Cotton Holdings Limited do wysoko ci
135.000.000 PLN, na zabezpieczenie ka dego z kredytów, która wyga nie z chwil  ca kowitej sp aty
Kredytu C i Kredytu D (która  ulegnie rozwi zaniu w dniu wej cia w ycie odr bnego porozumienia w
przedmiocie jej rozwi zania);

n) umowa blokady papierów warto ciowych i rodków pieni nych zawart  w dniu 18 czerwca 2010 roku
pomi dzy Central European Cotton Holdings Limited a bankiem przy udziale Domu Maklerskiego BZ WBK
Spó ka Akcyjna w Poznaniu;

o) przelew na zabezpieczenie praw z polis ubezpieczeniowych Emitenta na zabezpieczenie ka dego z
kredytów;
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p) przelew na zabezpieczenie praw z polis ubezpieczeniowych Harper Trade Sp. z o.o. na zabezpieczenie
ka dego z kredytów;

q) weksel w asny in blanco Emitenta wraz z deklaracj  wekslow ;
r) weksel w asny in blanco Harper Trade Sp. z o.o. wraz z deklaracj  wekslow .

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy Harper Trade Sp. z o.o. przyst pi  do d ugu Emitenta z tytu u
Kredytu A, z tytu u Kredytu B oraz z tytu u Kredytu E natomiast Emitent przyst pi  do d ugu Harper Trade Sp. z
o.o. z tytu u Kredytu C w zwi zku z czym Emitent i Harper Trade Sp. z o.o. ponosz  solidarn  odpowiedzialno
z tytu u sp aty Kredytu A, Kredytu B, Kredytu C, Kredytu D Kredytu E oraz Kredytu F (o ile Kredyt F zostanie
udzielony).
Ponadto, na podstawie przedmiotowej umowy:
a) Emitent zobowi za  si  do przedstawiania bankowi rocznych skonsolidowanych sprawozda  finansowych

Emitenta, skonsolidowanych raportów kwartalnych sporz dzanych na potrzeby wewn trzne Emitenta,
prognoz finansowych, za wiadcze  podatkowych oraz za wiadcze  z zak adu ubezpiecze  spo ecznych;

b) Emitent jest zobowi zany do nieprowadzenia, bez zgody banku, jako g ównej, dzia alno ci gospodarczej
innej ni  dzia alno  w zakresie (i) produkcji, dystrybucji i sprzeda y artyku ów higienicznych, (ii)  produkcji,
dystrybucji i sprzeda y artyku ów kosmetycznych oraz (iii) udzielaniu po yczek pieni nych poza systemem
bankowym natomiast Harper Trade Sp. z o.o. jest zobowi zany do nieprowadzenia, jako g ównej,
dzia alno ci gospodarczej innej ni  dzia alno  w zakresie: (i) dystrybucji i sprzeda y artyku ów
higienicznych, (ii) dystrybucji i sprzeda y artyku ów kosmetycznych oraz (iii) udzielaniu po yczek
pieni nych poza systemem bankowym;

c) Emitent zobowi zany jest zapewni , e spó ka Harper Trade Sp. z o.o. pozostanie spó  kontrolowan
przez Emitenta;

d) bez uprzedniej pisemnej zgody banku nie mog  zosta  dokonane jakiekolwiek zmiany w statucie Emitenta
lub akcie za ycielskim Harper Trade Sp. z o.o. maj ce negatywny wp yw na uprawnienia banku na
podstawie przedmiotowej umowy;

e) Emitent i Harper Trade Sp. z o.o. zobowi zani s  zapewni , e wszystkie transakcje dokonywane przez nie
z ich podmiotami powi zanymi dokonywane b  na warunkach rynkowych;

f) Emitent i Harper Trade Sp. z o.o. zobowi zane s  otwiera  i posiada  rachunki bankowe wy cznie w Banku
Zachodnim WBK S.A. oraz korzysta  wy cznie z us ug bankowych oferowanych przez Bank Zachodni WBK
S.A. a tak e przeprowadza  wszystkie bie ce operacje bankowe na rachunkach prowadzonych przez
Bank Zachodni WBK S.A., przy czym Bank Zachodni WBK S.A.  zobowi zany jest do zapewnienia, e
warunki wiadczenia takich us ug przez Bank Zachodni WBK S.A. b  zgodne z warunkami rynkowymi, z
zastrze eniem mo liwo ci korzystania z kart kredytowych do kwoty 100.000 PLN, co do których Emitent
zawar  umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

g) bez uprzedniej pisemnej zgody banku Emitent i Harper Trade Sp. z o.o. zobowi zane s  do nie
dokonywania, poza swoim bud etem, transakcji dotycz cych rozporz dzenia ca ci  lub jak kolwiek
cz ci  swojego maj tku trwa ego o warto ci przekraczaj cej 1.000.000 EUR;

h) Emitent i Harper Trade Sp. z o.o. zobowi zane s  nie dokonywa  nieobj tych bud etem inwestycji w
finansowy maj tek trwa y na kwot  przekraczaj  1.000.000 EUR;

i) Bez uzyskania uprzedniej zgody banku Emitent i Harper Trade Sp. z o.o. nie nab  i nie obejm  udzia ów
lub akcji w jakiejkolwiek spó ce, udzia u w jakimkolwiek innym podmiocie, nie nab  przedsi biorstwa, nie
dokonaj  inwestycji w jakikolwiek podmiot b  przedsi biorstwo, ani nie stan  si  wspólnikiem w
jakiejkolwiek spó ce lub przedsi wzi ciu joint-venture, chyba e nabycie, obj cie lub innego rodzaju
transakcja, o której mowa w niniejszym punkcie dotyczy  b dzie podmiotu w 100% zale nego od Emitenta
lub Harper Trade Sp. z o.o. ;

j) Emitent zobowi za  si  nie rekomendowa  wyp aty dywidendy lub jakichkolwiek rodków na rzecz
akcjonariuszy Emitenta, chyba e: (i) Emitent uzyska dodatni wynik finansowy (zysk netto po
opodatkowaniu) co zosta o potwierdzone w rocznym sprawozdaniu finansowym zweryfikowanym przez
bieg ego rewidenta, (ii) nie wyst pi oraz nie nast pi w wyniku wyp aty dywidendy przypadek naruszenia
umowy kredytowej, (iii) wyp ata dywidendy nast pi wy cznie po przed eniu przez Emitenta kopii uchwa y
o wyp acie dywidendy oraz raportu potwierdzaj cego spe nienie wszystkich warunków wyp aty oraz
aktualnego sprawozdania finansowego, (iv) w przypadku, gdy: (a) aktualne zad enie finansowe Emitenta
nie przekracza 2,5 krotno ci EBITDA za ostatni 12 miesi czny okres obrachunkowy dywidenda mo liwa do
wyp aty wynosi nie wi cej ni  50% zysku netto za ostatni rok obrotowy, (b) aktualne zad enie finansowe
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Emitenta nie przekracza 1,5 krotno ci EBITDA za ostatni 12 miesi czny okres obrachunkowy dywidenda
mo liwa do wyp aty wynosi 100% zysku netto za ostatni rok obrotowy.;

k) Emitent i Harper Trade Sp. z o.o., bez uprzedniej zgody banku, nie dokonaj  zmiany swojej formy prawnej;
l) Emitent i Harper Trade Sp. z o.o., bez uprzedniej zgody banku nie dokonaj  podzia u, po czenia z innym

podmiotem ani likwidacji swojej spó ki.”

3. W zwi zku z podj ciem w dniu 30 czerwca 2010 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Emitenta uchwa  w sprawie Programu Motywacyjnego 2011 -2014, emisji warrantów imiennych
serii A oraz warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego, jak równie  uchwaleniem przez
Rad  Nadzorcz  Emitenta Regulaminu Programu Motywacyjnego 2011-2014, dokonano
nast puj cych zmian w tre ci Prospektu:

AUTOPOPRAWKA NR 15
PUNKT 18 STR. 139

By o:

„Opis wszelkich ustale  dotycz cych uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta
Pracownicy Emitenta nie posiadaj adnych opcji na akcje Emitenta. Pracownicy Emitenta nie uczestnicz  w
adnym wdro onym programie motywacyjnym lub programie pracowniczym, w ramach którego mogliby obj  lub

naby  akcje Spó ki.”

Jest:

„Opis wszelkich ustale  dotycz cych uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta
Za wyj tkiem uprawnie , które mog  zosta  przyznane Osobom Obj tym Programem 2011-2014 (opis programu
zawarty zosta  w punkcie 20 Prospektu), pracownicy Emitenta nie posiadaj adnych opcji na akcje Emitenta.”

AUTOPOPRAWKA NR 16
PUNKT 20 STR. 142

By o:

„Program Motywacyjny
W Spó ce nie istnieje obecnie program motywacyjny dla pracowników Spó ki lub cz onków jej Zarz du. W dniu 16
czerwca 2010 roku NWZA podj o uchwa y uchylaj ce trzy uchwa y NWZA z 27 wrze nia 2007 roku, b ce
podstawami prawnymi Programu Motywacyjnego 2008-2011, który to program nie zosta  uruchomiony, a jego
wdro enie sta o si  bezprzedmiotowe (ze wzgl du na nieziszczenie si  warunku, jakim by o doj cie do skutku
oferty publicznej, obejmuj cej akcje serii A oferowane do sprzeda y przez Wprowadzaj cego na podstawie
prospektu emisyjnego, zatwierdzonego przez Komisj  Nadzoru Finansowego w dniu 14 stycznia 2008 roku).
Wed ug wiedzy Emitenta, w Spó ce ma zosta  wprowadzony nowy program motywacyjny dla cz onków kadry
kierowniczej Grupy Kapita owej na lata 2011-2014 o konstrukcji opartej o emisj  warrantów subskrypcyjnych i
emisj  nowych akcji serii B (przeznaczonych do obj cia w wykonaniu praw z tych warrantów) w ramach
warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego. Wprowadzenie nowego programu, wymaga  b dzie podj cia
przez NWZA uchwa  w powy szym zakresie.”
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Jest:

„Program Motywacyjny
W dniu 30 czerwca 2010 r. NWZA Emitenta podj o uchwa y w sprawie wprowadzenia w Spó ce Programu
Motywacyjnego dla Cz onków Kadry Kierowniczej  Grupy Harper Hygienics na lata 2011-2014 („Program 2011 -
2014”,  „Program”). Celem wdro enia Programu 2011-2014 jest wprowadzenie efektywnego systemu
motywacyjnego s cego pozyskaniu i zatrzymaniu przez Emitenta i jego spó ki zale ne wykwalifikowanej i
do wiadczonej kadry kierowniczej oraz powi zaniu wyników Emitenta i spó ek zale nych z korzy ciami
finansowymi odnoszonymi przez te osoby. Program 2011-2014 obejmuje wskazanych przez Rad  Nadzorcz
cz onków kadry kierowniczej Emitenta oraz spó ek zale nych, którymi b , zgodnie z imienn  list  ustalon
przez Rad  Nadzorcz : (a) cz onkowie Zarz du, (b) cz onkowie organów zarz dzaj cych spó ek z Grupy
Kapita owej Emitenta; (c) osoby sprawuj ce u Emitenta lub w spó ce zale nej stanowisko dyrektora lub
stanowisko równowa ne co do zakresu odpowiedzialno ci lub kompetencji stanowisku dyrektora; (d) inni
cz onkowie kadry kierowniczej Emitenta lub spó ki zale nej („Osoby Obj te Programem”).

Na potrzeby wdro enia i realizacji Programu 2011-2014 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podj o w
dniu 30 czerwca 2010 roku: (i) uchwa  w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spó ki oraz
pozbawienia w ca ci dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów
subskrypcyjnych serii A – stanowi  podstaw  emisji nie wi cej ni  2.132.080  imiennych warrantów
subskrypcyjnych serii A („Warranty Serii A”), (ii) uchwa  w sprawie warunkowego podwy szenia kapita u
zak adowego Emitenta, emisji akcji serii B Spó ki, pozbawienia w ca ci dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania si  o ich
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu
Spó ki w zwi zku z warunkowym podwy szeniem kapita u zak adowego Spó ki – stanowi ca podstaw  emisji nie
wi cej ni  2.132.080 akcji zwyk ych na okaziciela serii B o warto ci nominalnej 1  grosz ka da („Akcje Serii B”) w
celu przyznania prawa do obj cia Akcji Serii B Osobom Obj tym Programem 2011-2014, b cych posiadaczami
Warrantów Serii A. (Zmiana Statutu w zakresie warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego Emitenta nie
zosta a jeszcze zarejestrowana; Emitent zamierza z  wniosek o rejestracj  powy szej zmiany Statutu
Emitenta niezw ocznie po rejestracji zmiany Statutu wynikaj cej z podj tych w dniu 16 czerwca 2010 roku uchwa
uchylaj cych trzy uchwa y NWZA z dnia 27 wrze nia 2007 roku, b ce podstawami prawnymi poprzedniego,
niewdro onego Programu Motywacyjnego 2008-2011).

Warranty Serii A zostan  nieodp atnie obj te przez podmiot b cy firm  inwestycyjn , pe ni cy funkcj
powiernika („Powiernik”), który b dzie kierowa  do Osób Obj tych Programem pisemne oferty nieodp atnego
nabycia tych Warrantów Serii A w liczbie ustalonej przez Rad  Nadzorcz  w regulaminie Programu 2011 – 2014,
a nast pnie wydawa  Warranty Serii A tym osobom, które przyj y t  ofert . Na rzecz uprawnionych Osób
Obj tych Programem mo e zosta  nieodp atnie zbyte przez Powiernika, z zastrze eniem postanowie
dotycz cych puli rezerwowej: (a) za rok obrotowy 2011 - nie wi cej ni  533.020  Warrantów Serii A,
przeznaczonych do nabycia w roku 2012, (b)za rok obrotowy 2012 -  nie wi cej ni  533.020  Warrantów Serii A,
przeznaczonych do nabycia w roku 2013, (c)za rok obrotowy 2013 -  nie wi cej ni  533.020)  Warrantów Serii A,
przeznaczonych do nabycia w roku 2014 oraz (d) za rok obrotowy 2014 -  nie wi cej ni   533.020 Warrantów
Serii A, przeznaczonych do nabycia w roku 2015.

Warranty Serii A w kolejnych latach Programu 2011 -2014 b  mog y zosta  wydane Osobom Obj tym
Programem nie wcze niej ni  po dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spó ki za rok obrotowy, którego
dotyczy dana pula Warrantów Serii A. W terminie 1 miesi ca od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spó ki, Rada Nadzorcza okre li liczb  Warrantów Serii A wydawanych w danym roku obrotowym oraz liczb
Warrantów Serii A przyznanych w danym roku obrotowym ka dej Osobie Obj tej Programem. W terminie 14  dni
od dnia podj cia przez Rad  Nadzorcz  uchwa y w okre laj cej liczb  Warrantów Serii A wydawanych w danym
roku obrotowym, Zarz d przeka e Powiernikowi informacje o tre ci tej uchwa y. W terminie 14  dni od otrzymania
tej informacji, Powiernik kierowa  b dzie do Osób Obj tych Programem, wskazanych w uchwale, oferty
nieodp atnego nabycia Warrantów Serii A. Oferta sk adana b dzie za po rednictwem kuriera lub poczt , za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Termin na przyj cie oferty wynosi  b dzie 30 dni od dnia jej otrzymania.
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Jednocze nie postanowiono utworzy  pul  rezerwow  Warrantów Serii A („Pula Rezerwowa”), obejmuj :  (a)
Warranty Serii A, które nie zosta y przyznane poszczególnym Osobom Obj tym Programem, za dany rok
obrotowy obj ty Programem ze wzgl du na okre lone przez Rad  Nadzorcz  w regulaminie, o którym mowa w §
3, warunki ekonomiczne Programu, (b) Warranty Serii A, które nie zosta y przyznane poszczególnym Osobom
Obj tym Programem, za dany rok obrotowy obj ty Programem, w wyniku nierozdysponowania wszystkich
Warrantów Serii A po ród Osoby Obj te Programem oraz (c) Warranty Serii A przyznane, lecz nienabyte za dany
rok obrotowy przez poszczególne Osoby Obj te Programem;

W ramach Puli Rezerwowej, w odniesieniu do Warrantów Serii A za dany rok obrotowy:
a) o których mowa w punkcie (a) powy ej - Rada Nadzorcza przydzieli Warranty Serii A danej Osobie

Obj tej Programem, je eli odpowiednie Skumulowane Wzrosty Parametru by y na poziomie
pozwalaj cym uzna , i  narastaj co od 2010 roku do danego roku przydzia u Warrantów Serii A
spe nione zosta y kryteria wzrostu odpowiedniego EPS i EBITDA w danym jak i we wszystkich
poprzednich latach obowi zywania Programu

b) o których mowa w punkcie (b) oraz lit. (c) powy ej - Rada Nadzorcza mo e, wed ug w asnego uznania,
przydzieli  Warranty Serii A za kolejne lata obrotowe obj te Programem,

za  liczba Warrantów Serii A wydawanych za dany rok obrotowy obj ty Programem ulega zwi kszeniu o liczb
takich Warrantów Serii A w ramach tej Puli Rezerwowej.

Warranty Serii A obj te przez Powiernika lecz niewydane Osobom Obj tym Programem w okresie trwania
Programu 2011-2014, lub wydane Osobom Obj tym Programem, z których osoby te nie wykona y w terminie
najpó niej do dnia 31 grudnia 2018 roku prawa obj cia Akcji Serii B, wygasaj .

Ka dy z Warrantów Serii A b dzie uprawnia  Osob  Obj  Programem do obj cia 1 Akcji Serii B. Cena
emisyjna ka dej Akcji Serii B obejmowanej w wyniku realizacji uprawnie  z Warrantów Serii A b dzie równa
jednostkowej cenie sprzeda y akcji serii A, która zosta a ostatecznie ustalona dla inwestorów indywidualnych w
ofercie publicznej tych akcji, przeprowadzanej zgodnie z uchwa  Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spó ki z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii A Spó ki, ich
dematerializacji oraz ubiegania si  o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, i zostanie okre lona w drodze uchwa y podj tej przez Zarz d Spó ki

Zgodnie z postanowieniami Programu 2011-2014, Rada Nadzorcza w przyj tym w dniu 30 czerwca 2010 roku w
regulaminie Programu Motywacyjnego dla Cz onków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2011-
2014 („Regulamin”), ustali a szczegó owe warunki uruchomienia i realizacji Programu, w tym kryteria i warunki
ekonomiczne, uprawniaj ce do nieodp atnego nabycia Warrantów Serii A. Do najistotniejszych postanowie
Regulaminu nale :

1) Ustalenie tzw. Skumulowanego Wzrostu Parametru – oznaczaj cego obliczan  dla ka dego z lat
obowi zywania Programu, ni sz  z warto ci (1) rocznej skumulowanej stopy wzrostu EPS od 2010 roku
do danego roku, dla którego obliczany jest taki Skumulowany Wzrost Parametru lub (2) rocznej
skumulowanej stopy wzrostu EBITDA od 2010 roku do danego roku, dla którego obliczany jest taki
Skumulowany Wzrost Parametru;

2) Ostateczn  liczb  Warrantów przeznaczon  do przydzia u poszczególnym Osobom Obj tym
Programem w danej cz ci Programu ustali Rada Nadzorcza, w oparciu o analiz  Skumulowanego
Wzrostu Parametru:
a) Skumulowany Wzrost Parametru o co najmniej 10% umo liwi w cz ci Programu za dany rok

przydzia  Osobom Obj tym Programem Warrantów Serii A w cznej liczbie nie wy szej ni  266.510
(s ownie: dwie cie sze dziesi t sze  tysi cy pi set dziesi );

b) Skumulowany Wzrost Parametru o co najmniej 15% umo liwi w cz ci Programu za dany rok
przydzia  Osobom Obj tym Programem Warrantów Serii A w cznej liczbie nie wy szej ni
399.765;

c) Skumulowany Wzrost Parametru o co najmniej 20% umo liwi w cz ci Programu za dany rok
przydzia  Osobom Obj tym Programem Warrantów Serii A w cznej liczbie nie wy szej ni
533.020.
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3) Warranty Serii A s  niezbywalne, za wyj tkiem (a) zbycia na rzecz Emitenta, w celu ich umorzenia; (b)
zbycia Warrantów Serii A w sytuacji uzasadnionej nadzwyczajnymi okoliczno ciami, po uprzednim
uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej; (c) zbycia Warrantów Serii A na rzecz Wprowadzaj cego, (d) zbycia
Warrantów Serii A na danie Spó ki, w przypadku (i) rozwi zania przez Spó  lub Spó  z Grupy
Kapita owej z dan  Osob  Obj  Programem  umowy o prac  z przyczyn wskazanych w artykule 52
Kodeksu pracy lub (ii) rozwi zania przez Spó  lub Spó  z Grupy Kapita owej z dan  Osob  Obj
Programem innej umowy, na podstawie której wiadczy a prac  lub us ugi na rzecz Spó ki lub Spó ki z
Grupy Kapita owej z powodu jej niewykonywania lub niew ciwego wykonywania przez dan  Osob
Obj  Programem.

4) W Umowie o Uczestnictwo w Programie ka da z Osób Obj tych Programem zobowi e si , e po
obj ciu Akcji Serii B w wykonaniu praw z Warrantów Serii A nie b dzie zbywa  tych akcji przez okres 12
miesi cy od dnia przyj cia oferty nabycia Warrantów Serii A z onej przez Powiernika. Zobowi zanie to
nie b dzie dotyczy  przypadku zbycia akcji w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania si  na sprzeda
lub zamian  akcji Spó ki, og oszone na podstawie (a) art. 73 lub art. 74 Ustawy Ofercie Publicznej - w
zwi zku z przekroczeniem progu 33% (trzydziestu trzech) lub 66% (sze dziesi ciu procent) ogólnej
liczby g osów na Walnym Zgromadzeniu, lub (b) art. 91 Ustawy Ofercie Publicznej - w zwi zku ze
zniesieniem dematerializacji akcji Spó ki.

Emisja Warrantów Serii A i Akcji Serii B w ramach programu 2011 -2014 nast pi pod warunkiem doj cia do
skutku oferty publicznej akcji serii A Spó ki, przeprowadzanej zgodnie z uchwa  Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spó ki z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii A Spó ki,
ich dematerializacji oraz ubiegania si  o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”

AUTOPOPRAWKA NR 17
PUNKT 23.4 STR. 156

By o:

„Nie istniej  jakiekolwiek zamienne lub wymienne papiery warto ciowe Spó ki lub papiery warto ciowe z
warrantami. Imienne warranty subskrypcyjne serii A mia y zosta  wyemitowane w ramach realizacji Programu
Motywacyjnego na lata 2008-2011, który zosta  przyj ty przez NWZA w dniu 27 wrze nia 2007 roku, jednak e
program ten nie zosta  uruchomiony, a jego wdro enie sta o si  bezprzedmiotowe (ze wzgl du na nieziszczenie
si  warunku, jakim by o doj cie do skutku oferty publicznej, obejmuj cej akcje serii A oferowane do sprzeda y
przez Wprowadzaj cego na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego przez Komisj  Nadzoru
Finansowego w dniu 14 stycznia 2008 roku). W dniu 16 czerwca 2010 roku NWZA podj o uchwa y uchylaj ce
trzy uchwa y NWZA z 27 wrze nia 2007 roku, b ce podstawami prawnymi Programu Motywacyjnego 2008-
2011, tj.: (i) uchwa  NWZA nr 3 z dnia 27 wrze nia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Programu
Motywacyjnego 2008-2011, (ii) uchwa  NWZA nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, oraz (iii)
uchwa  NWZA nr 5 w sprawie warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki, emisji akcji serii B,
pozbawienia w ca ci dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B,
dematerializacji wszystkich akcji serii B oraz ubiegania si  o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym
w Polsce.  Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowi zaniach w odniesieniu do kapita u
Emitent nie jest zobowi zany do podwy szenia kapita u zak adowego.
Zgodnie z § 5.5 statutu Spó ki, Zarz d jest upowa niony w okresie do dnia 30 czerwca 2012 roku do
podwy szenia kapita u zak adowego w ramach kapita u docelowego przez dokonanie jednego albo kilku
kolejnych podwy sze  kapita u zak adowego w drodze emisji cznie nie wi cej ni  7.500.000 akcji serii C o
warto ci nominalnej 1 grosz ka da.”

Jest:

„Nie istniej  jakiekolwiek zamienne lub wymienne papiery warto ciowe Spó ki lub papiery warto ciowe z
warrantami. Imienne warranty subskrypcyjne serii A mia y zosta  wyemitowane w ramach realizacji Programu
Motywacyjnego na lata 2008-2011, który zosta  przyj ty przez NWZA w dniu 27 wrze nia 2007 roku, jednak e
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program ten nie zosta  uruchomiony, a jego wdro enie sta o si  bezprzedmiotowe (ze wzgl du na nieziszczenie
si  warunku, jakim by o doj cie do skutku oferty publicznej, obejmuj cej akcje serii A oferowane do sprzeda y
przez Wprowadzaj cego na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego przez Komisj  Nadzoru
Finansowego w dniu 14 stycznia 2008 roku). W dniu 16 czerwca 2010 roku NWZA podj o uchwa y uchylaj ce
trzy uchwa y NWZA z 27 wrze nia 2007 roku, b ce podstawami prawnymi Programu Motywacyjnego 2008-
2011, tj.: (i) uchwa  NWZA nr 3 z dnia 27 wrze nia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Programu
Motywacyjnego 2008-2011, (ii) uchwa  NWZA nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, oraz (iii)
uchwa  NWZA nr 5 w sprawie warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki, emisji akcji serii B,
pozbawienia w ca ci dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B,
dematerializacji wszystkich akcji serii B oraz ubiegania si  o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym
w Polsce.
Jednocze nie w dniu 30 czerwca 2010 r. NWZA Emitenta podj o: (i)  uchwa  nr 1 w sprawie wprowadzenia w
Spó ce Programu Motywacyjnego 2011-2014, (ii) uchwa  nr 2 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii
A Spó ki oraz pozbawienia w ca ci dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich
warrantów subskrypcyjnych serii A oraz  (iii) uchwa  nr 3 w sprawie warunkowego podwy szenia kapita u
zak adowego Spó ki, emisji akcji serii B Spó ki, pozbawienia w ca ci dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania si  o ich
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu
Spó ki w zwi zku z warunkowym podwy szeniem kapita u zak adowego Spó ki.. Zgodnie z tre ci  ww. uchwa , na
potrzeby programu motywacyjnego Emitent wyemituje cznie nie wi cej ni  2.132.080  imiennych warrantów
subskrypcyjnych serii A oraz wyemituje cznie nie wi cej ni  2.132.080 akcji zwyk ych na okaziciela serii B o
warto ci nominalnej 1 grosz ka da. Ka dy z Warrantów Serii A uprawnia  b dzie do obj cia 1 akcji zwyk ej na
okaziciela serii B Emitenta. Zmiana Statutu w zakresie warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego
Emitenta dotycz cego emisji akcji serii B nie zosta a jeszcze zarejestrowana.

Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowi zaniach w odniesieniu do kapita u.

Za wyj tkiem uchwa  podj tych w dniu 30 czerwca 2010 r. w sprawie warunkowego podwy szenia kapita u
zak adowego poprzez emisje cznie nie wi cej ni  2.132.080 akcji zwyk ych na okaziciela serii B o warto ci
nominalnej 1  grosz ka da, celem zaoferowania ich uczestnikom Programu Motywacyjnego 2011 -2014 (tre
uchwa  wskazana w punkcie 20 Prospektu), Emitent nie jest zobowi zany do podwy szenia kapita u
zak adowego.
Zgodnie z § 5.5 statutu Spó ki, Zarz d jest upowa niony w okresie do dnia 30 czerwca 2012 roku do
podwy szenia kapita u zak adowego w ramach kapita u docelowego przez dokonanie jednego albo kilku
kolejnych podwy sze  kapita u zak adowego w drodze emisji cznie nie wi cej ni  7.500.000 akcji serii C o
warto ci nominalnej 1 grosz ka da.”

AUTOPOPRAWKA NR 18
PUNKT 23.6 STR. 157

Dodano:

„- w dniu 30 czerwca 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podj o (i)  uchwa  nr 1 w sprawie
wprowadzenia w Spó ce Programu Motywacyjnego 2011-2014, (ii) uchwa  nr 2 w sprawie emisji warrantów
subskrypcyjnych serii A Spó ki oraz pozbawienia w ca ci dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w
odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A oraz  (iii) uchwa  nr 3 w sprawie warunkowego
podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki, emisji akcji serii B Spó ki, pozbawienia w ca ci dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i
ubiegania si  o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
zmiany statutu Spó ki w zwi zku z warunkowym podwy szeniem kapita u zak adowego Spó ki.  Zgodnie z tre ci
ww. uchwa , na potrzeby programu motywacyjnego Emitent wyemituje cznie nie wi cej ni  2.132.080
imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyemituje cznie nie wi cej ni  2.132.080 akcji zwyk ych na
okaziciela serii B o warto ci nominalnej 1  grosz ka da. Ka dy z Warrantów Serii A uprawnia  b dzie do obj cia
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1 akcji zwyk ej na okaziciela serii B Emitenta. Zmiana Statutu w zakresie warunkowego podwy szenia kapita u
zak adowego Emitenta dotycz cego emisji akcji serii B nie zosta a jeszcze zarejestrowana.”

AUTOPOPRAWKA NR 19
PUNKT 32 STR. 196

By o:

„Informacje zawarte w niniejszym rozdziale nie uwzgl dniaj  akcji serii B, przewidzianych do wyemitowania w
ramach warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego, na potrzeby wdro enia i realizacji programu
motywacyjnego, zgodnie z postanowieniami ust pu 5.6 Statutu, które to postanowienia zosta y jednak e
wykre lone ze Statutu Spó ki w zwi zku z podj ciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki w dniu 16
czerwca 2010 roku uchwa  uchylaj cych dotychczasowe uchwa y dotycz ce wprowadzenia tego programu
motywacyjnego (w tym uchwa y nr 3 w sprawie uchylenia uchwa y Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spó ki z dnia 27 wrze nia 2007 roku w sprawie warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki, emisji
akcji serii B, pozbawienia w ca ci dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich
akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B oraz ubiegania si  o ich dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym w Polsce, jak równie  w sprawie zmiany Statutu Spó ki w zwi zku z uchyleniem tej uchwa y), przy
czym skutek zmiany Statutu w zakresie powy szego wykre lenia postanowie  ust pu 5.6 Statutu nast pi z
chwil  dokonania wpisu w rejestrze przedsi biorców KRS (o co Spó ka zawnioskowa a do s du rejestrowego).
Informacje zawarte w niniejszym rozdziale nie uwzgl dniaj  równie  akcji serii C, które mog  by  wyemitowane
przez Emitenta w ramach kapita u docelowego (o którym mowa w rozdziale 23 „Akcje i kapita  zak adowy ”)”.

Jest:

„Informacje zawarte w niniejszym rozdziale nie uwzgl dniaj  akcji serii B, przewidzianych do wyemitowania w
ramach warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego, na potrzeby wdro enia i realizacji programu
motywacyjnego 2008-2011, zgodnie z postanowieniami ust pu 5.6 Statutu, które to postanowienia zosta y
jednak e wykre lone ze Statutu Spó ki w zwi zku z podj ciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki
w dniu 16 czerwca 2010 roku uchwa  uchylaj cych dotychczasowe uchwa y dotycz ce wprowadzenia tego
programu motywacyjnego (w tym uchwa y nr 3 w sprawie uchylenia uchwa y Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spó ki z dnia 27 wrze nia 2007 roku w sprawie warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego
Spó ki, emisji akcji serii B, pozbawienia w ca ci dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do
wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B oraz ubiegania si  o ich dopuszczenie do obrotu
na rynku regulowanym w Polsce, jak równie  w sprawie zmiany Statutu Spó ki w zwi zku z uchyleniem tej
uchwa y), przy czym skutek zmiany Statutu w zakresie powy szego wykre lenia postanowie  ust pu 5.6 Statutu
nast pi z chwil  dokonania wpisu w rejestrze przedsi biorców KRS (o co Spó ka zawnioskowa a do s du
rejestrowego). Informacje zawarte w niniejszym rozdziale nie uwzgl dniaj  równie :

a) akcji serii B, które mog  by  wyemitowane w zwi zku z Programem Motywacyjnym 2011 – 2014 , który
dzie realizowany w zwi zku warunkowym podwy szeniem kapita u zak adowego na podstawie uchwa

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podj tych w dniu 30 czerwca 2010 roku (o którym mowa w
rozdziale 23 „Akcje i kapita  zak adowy ”), oraz

b) akcji serii C, które mog  by  wyemitowane przez Emitenta w ramach kapita u docelowego (o którym mowa w
rozdziale 23 „Akcje i kapita  zak adowy ”)”.

AUTOPOPRAWKA NR 20
PUNKT 25  STR. 167

Dodano:

„Cz onkowie Zarz du Emitenta, cz onkowie organów zarz dzaj cych spó ek z Grupy Kapita owej Emitenta,
osoby sprawuj ce u Emitenta lub w spó ce zale nej stanowisko dyrektora lub stanowisko równowa ne co do



Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego HARPER HYGIENICS S.A.

25

zakresu odpowiedzialno ci lub kompetencji stanowisku dyrektora, a tak e inni cz onkowie kadry kierowniczej
Emitenta lub spó ki zale nej mog  by  uznani za podmioty zainteresowane powodzeniem Oferty Publicznej i
maj ce w tym interes ze wzgl du na fakt, e s  oni wskazani jako adresaci Programu Motywacyjnego 2010-2014,
przyj tego na podstawie uchwa y nr 1 NWZA z dnia  30 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Spó ce
Programu Motywacyjnego 2011-2014 (szczegó owo opisanego w rozdziale 20 „Znacz cy Akcjonariusze.
Program Motywacyjny”). W przypadku imiennego wskazania poszczególnych osób przez Rad  Nadzorcz ,
osobom tym zostan  zaoferowane do zbycia warranty subskrypcyjne serii A, uprawniaj ce do obj cia akcji nowej
emisji serii B Spó ki. Realizacja tego programu jest uzale niona od doj cia do skutku Oferty Publicznej.”

4. W zwi zku ze zmian  w dniu 30 czerwca 2010 r. Regulaminu Rady Nadzorczej, dokonano
nast puj cych zmian w tre ci Prospektu:

AUTOPOPRAWKA NR 21
PUNKT 17.6  STR. 135

By o:

„W sk ad ka dego komitetu sta ego, w tym Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodze ,  wchodzi trzech cz onków
Rady Nadzorczej, w tym osoba pe ni ca funkcj  przewodnicz cego komitetu sta ego, powo ywanych i
odwo ywanych przez Rad  Nadzorcz , przy czym jednym z cz onków komitetu sta ego musi by  (od dnia
dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW) cz onek niezale ny,
spe niaj cy kryteria niezale no ci, o których mowa w ust pie 9.1 Statutu Emitenta.”

Jest:

„W sk ad ka dego komitetu sta ego, wchodzi co najmniej trzech cz onków Rady Nadzorczej, w tym osoba
pe ni ca funkcj  przewodnicz cego komitetu sta ego, powo ywanych i odwo ywanych przez Rad  Nadzorcz ,
przy czym jednym z cz onków komitetu sta ego musi by  (od dnia dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez GPW) cz onek niezale ny, spe niaj cy kryteria niezale no ci, o których
mowa w ust pie 9.1 Statutu Emitenta.”

AUTOPOPRAWKA NR 22
PUNKT 24.2  STR. 160

By o:

„W sk ad ka dego komitetu sta ego wchodzi 3 (trzech) cz onków Rady Nadzorczej, w tym osoba pe ni ca funkcj
przewodnicz cego komitetu sta ego, powo ywanych i odwo ywanych przez Rad  Nadzorcz , przy czym jednym z
cz onków komitetu sta ego musi by  Niezale ny Cz onek Rady Nadzorczej.”

Jest:

„W sk ad ka dego komitetu sta ego, wchodzi co najmniej trzech cz onków Rady Nadzorczej, w tym osoba
pe ni ca funkcj  przewodnicz cego komitetu sta ego, powo ywanych i odwo ywanych przez Rad  Nadzorcz ,
przy czym jednym z cz onków komitetu sta ego musi by  Niezale ny Cz onek Rady Nadzorczej.
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5. W zwi zku z powzi ciem przez Emitenta w dniu 29 czerwca 2010 roku informacji o dokonaniu
przez Urz d Patentowy RP zmian wpisów uprawnionego/ubiegaj cego si  o udzielenie prawa
ochronnego na znak towarowy w rejestrze, dokonano nast puj cych zmian w Prospekcie:

AUTOPOPRAWKA NR 23
PUNKT 2.3. STR. 12

By o:

Ryzyko skutków niekorzystnych wyników sporu prowadzonego przez Emitenta z Clinique Laboratories, Inc

Jest:
 Ryzyko skutków niekorzystnych wyników sporów w zakresie znaków towarowych, prowadzonych przez
Emitenta z Clinique Laboratories, Inc, Przedsi biorstwem Chemii Gospodarczej Pollena S.A. oraz innymi
Podmiotami

AUTOPOPRAWKA NR 24
PUNKT 3.2.10 STR. 22

By o:

Emitent sprzedaje wyroby m.in. pod w asnymi znakami towarowymi. Emitent posiada ponad trzydzie ci
zg oszonych i zarejestrowanych znaków towarowych (opisanych szczegó owo w rozdziale„ Badania i rozwój,
patenty i licencje”). W szczególno ci Emitent sprzedaje istotn  cz  swoich wyrobów pod oznaczeniem Cleanic,
którego ró ne wersje graficzne zosta y zg oszone do Urz du Patentowego RP i Urz du ds. Harmonizacji Rynku
Wewn trznego przez Emitenta i zarejestrowane. Pierwsze oznaczenie Cleanic R 95489 zosta o zg oszone w
1993 roku i zarejestrowane w 1997 roku.

Jest:

Emitent poprzez swoj  spó  zale  Harper Trade Sp. z o.o. sprzedaje wyroby m.in. pod w asnymi znakami
towarowymi. Emitent oraz jego spó ka zale na Harper Trade Sp. z o.o. posiadaj  ponad trzydzie ci zg oszonych i
zarejestrowanych znaków towarowych (opisanych szczegó owo w rozdziale„ Badania i rozwój, patenty i licencje”).
W szczególno ci Emitent sprzedaje istotn  cz  swoich wyrobów pod oznaczeniem Cleanic, którego ró ne
wersje graficzne zosta y zg oszone do Urz du Patentowego RP i Urz du ds. Harmonizacji Rynku Wewn trznego
przez Emitenta i zarejestrowane. Pierwsze oznaczenie Cleanic R 95489 zosta o zg oszone w 1993 roku i
zarejestrowane w 1997 roku.

AUTOPOPRAWKA NR 25
PUNKT 13.1.2 STR. 109

By o:

„Umow  przeniesienia zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa z dnia 31 grudnia 2009 roku pomi dzy Emitentem
a Harper Trade Sp.z o.o. zosta y przeniesione na Harper Trade Sp. z o.o., zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 3, wszelkie
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prawa do znaków towarowych wymienionych w za czniku nr 2 (patrz tabelka poni ej), a  w  tym  (i)  prawa
ochronne (udzielone przez Urz d Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej lub Urz d do Spraw Harmonizacji Rynku
Wewn trznego) w odniesieniu do znaków towarowych, na które takie prawa zosta y ju  przyznane, oraz (ii)
wszelkie prawa wynikaj ce ze zg oszenia (prawa pierwsze stwa) w odniesieniu do znaków towarowych
zg oszonych do rejestracji, na które prawa ochronne nie zosta y jeszcze przyznane, oraz (iii) autorskie prawa
maj tkowe do utworów stanowi cych te znaki towarowe wraz z ich wszelkimi opracowaniami. Harper Trade Sp. z
o.o. z a odpowiednie wnioski o zmian  uprawnionego z poni szych znaków w Rejestrze Urz du Patentowego
RP. Na dzie  zatwierdzenia niniejszego Prospektu, Emitent widnieje w powy szym rejestrze jako uprawniony ze
znaków obj tych powy sz  umow . W odniesieniu do znaków zarejestrowanych w Urz dzie do Spraw
Harmonizacji Rynku Wewn trznego uprawnionym widniej cym w rejestrze jest obecnie Harper Trade Sp. z o.o.”

Jest:
„Umow  przeniesienia zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa z dnia 31 grudnia 2009 roku pomi dzy Emitentem
a Harper Trade Sp. z o.o. zosta y przeniesione na Harper Trade Sp. z o.o., zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 3, wszelkie
prawa do znaków towarowych wymienionych w za czniku nr 2 (patrz tabelka poni ej), a  w  tym  (i)  prawa
ochronne (udzielone przez Urz d Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej lub Urz d do Spraw Harmonizacji Rynku
Wewn trznego) w odniesieniu do znaków towarowych, na które takie prawa zosta y ju  przyznane, oraz (ii)
wszelkie prawa wynikaj ce ze zg oszenia (prawa pierwsze stwa) w odniesieniu do znaków towarowych
zg oszonych do rejestracji, na które prawa ochronne nie zosta y jeszcze przyznane, oraz (iii) autorskie prawa
maj tkowe do utworów stanowi cych te znaki towarowe wraz z ich wszelkimi opracowaniami. Harper Trade Sp. z
o.o. z a odpowiednie wnioski o zmian  uprawnionego z poni szych znaków w Rejestrze Urz du Patentowego
RP, i w wyniku przeprowadzonych post powa  Urz d Patentowy RP wyda  stosowne decyzje i postanowienia
wskazuj ce Harper Trade Sp. z o.o. jako uprawnionego z zarejestrowanych znaków lub jako ubiegaj cego si  o
udzielenie prawa ochronnego (na znak towarowy niezarejestrowany); natomiast tego rodzaju akty nie zosta y
jeszcze wydane w odniesieniu do znaków towarowych obj tych  zg oszeniami nr 329546, 329545, 331917,
331918 oraz do zarejestrowanych znaków nr 173302 i 177656. W odniesieniu do znaków zarejestrowanych w
Urz dzie do Spraw Harmonizacji Rynku Wewn trznego uprawnionym widniej cym w rejestrze jest obecnie
Harper Trade Sp. z o.o.”

6. W zwi zku z powzi ciem przez Emitenta w dniu 30 czerwca 2010 roku informacji o wycofaniu
opozycji Novoartic Vaccines and Diagnostics Inc. w stosunku do zg oszonego przez Emitenta do
rejestracji znaku towarowego „TODI BEAR”, dokonano nast puj cych zmian w tre ci Prospektu:

AUTOPOPRAWKA NR 26
PUNKT 3.2.10. STR. 24

By o:

„Przed Urz dem do Spraw Harmonizacji Rynku Wewn trznego w Alicante („Urz d”) Emitent prowadzi
post powania negocjacyjne zainicjowane sprzeciwem z onym przez spó  The Procter and Gamble w
stosunku do zg oszonego przez Emitenta do rejestracji znaku towarowego „Ola”, oraz przez spó ki Novoartic
Vaccines and Diagnostics Inc. i Beiersdorf AG w stosunku do zg oszonego przez Emitenta do rejestracji znaku
towarowego „TODI BEAR”.”

Jest:

„Przed Urz dem do Spraw Harmonizacji Rynku Wewn trznego w Alicante („Urz d”) Emitent prowadzi
post powania negocjacyjne zainicjowane sprzeciwem z onym przez spó  The Procter and Gamble w
stosunku do zg oszonego przez Emitenta do rejestracji znaku towarowego „Ola”, oraz przez spó ki Novoartic
Vaccines and Diagnostics Inc. i Beiersdorf AG w stosunku do zg oszonego przez Emitenta do rejestracji znaku
towarowego „TODI BEAR” przy czym w dniu 29 czerwca 2010 roku Novoartic Vaccines and Diagnostics Inc.
cofn  zg oszon  opozycj .”
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AUTOPOPRAWKA NR 27
PUNKT 22.3.4. STR. 155

By o:

„Dnia 5 czerwca 2009 r. Emitent z  wniosek o rejestracj  znaku graficznego TODI BEAR. Wobec rejestracji
znaku TODI BEAR zosta y z one sprzeciwy przez spó  Novoartic Vaccines and Diagnostics Inc. oraz spó
Beiersdorf AG. W obu sprawach podj to negocjacje. Obecnie przygotowywana jest odpowied  ustosunkowuj ca
si  do wniesionych sprzeciwów.”

Jest:

„Dnia 5 czerwca 2009 r. Emitent z  wniosek o rejestracj  znaku graficznego TODI BEAR. Wobec rejestracji
znaku TODI BEAR zosta y z one sprzeciwy przez spó  Novoartic Vaccines and Diagnostics Inc. oraz spó
Beiersdorf AG. W obu sprawach podj to negocjacje.. W dniu 29 czerwca 2010 Novoartic Vaccines and
Diagnostics Inc. cofn  zg oszon  opozycj .”

Zastrze enie

Inwestor, który z  zapis przed udost pnieniem Aneksu nr 1, mo e uchyli  si  od skutków prawnych z onego zapisu na Akcje
Sprzedawane. Uchylenie si  od skutków prawnych zapisu nast puje przez o wiadczenie na pi mie z one w jednym z POK biur
maklerskich – cz onków konsorcjum oferuj cego Akcje, w terminie 2 dni roboczych od dnia udost pnienia Aneksu, tj. w terminie do dnia 8
lipca 2010 roku. Wprowadzaj cy mo e dokona  przydzia u Akcji Sprzedawanych nie wcze niej ni  po up ywie terminu do uchylenia si
przez inwestora od skutków prawnych z onego zapisu.


