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Aneks nr 3
do Prospektu Emisyjnego Spó ki Harper Hygienics S.A.

zatwierdzonego w dniu 28 czerwca 2010 r.

1. W zwi zku z zawarciem pomi dzy Wprowadzaj cym (Central European Cotton Holdings Ltd) a
Oferuj cym (IPOPEMA Securities S.A.) porozumienia z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie powstrzymania
si  od rozporz dzania akcjami (lock-up), dokonano nast puj cych zmian w tre ci Prospektu:

AUTOPOPRAWKA NR 1
PUNKT 2.7  STR. 16
By o:

“Ograniczenia w sprzeda y
akcji

Wprowadzaj cy, posiadaj cy Akcje Spó ki zamierza zawrze  z Oferuj cym
umowy w sprawie powstrzymania si  od rozporz dzania akcjami Spó ki przed
rozpocz ciem Oferty Publicznej. W przypadku podpisania umów po
zatwierdzeniu Prospektu stosowna informacja zostanie podana do publicznej
wiadomo ci zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o ofercie publicznej, w
formie aneksu do Prospektu”

Jest:

“Ograniczenia w sprzeda y
akcji

Wprowadzaj cy zawar  z Oferuj cym porozumienie z dnia 2 lipca 2010 roku w
sprawie powstrzymania si  od rozporz dzania Akcjami (lock-up), na
podstawie którego Wprowadzaj cy zobowi za  si , e od dnia
zarejestrowania Akcji na jego rachunku papierów warto ciowych, do up ywu
okresu 12 miesi cy od daty pierwszego notowania Akcji na GPW, nie pó niej
jednak ni  do dnia 1 sierpnia 2011 roku, bez pisemnej zgody Oferuj cego nie
dokona okre lonych czynno ci powoduj cych lub mog cych powodowa
rozporz dzenie akcjami na rzecz osób trzecich, za wyj tkiem enumeratywnie
wskazanych przypadków (szczegó owy opis tego porozumienia znajduje si  w
punkcie 30.2 niniejszego Prospektu).

AUTOPOPRAWKA NR 2
PUNKT 3.3.11 STR. 27
By o:

„Wprowadzaj cy, posiadaj cy Akcje Spó ki zamierza zawrze  z Oferuj cym umow  w sprawie powstrzymania si
od rozporz dzania akcjami Spó ki przed rozpocz ciem Oferty Publicznej. W przypadku podpisania umowy po
zatwierdzeniu Prospektu stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomo ci zgodnie z
postanowieniami art. 51 Ustawy o ofercie publicznej, w formie aneksu do Prospektu.”

Jest:

„Wprowadzaj cy zawar  z Oferuj cym porozumienie z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie powstrzymania si  od
rozporz dzania Akcjami (lock-up), na podstawie którego Wprowadzaj cy zobowi za  si , e w okresie od dnia
zarejestrowania Akcji na rachunku na jego rachunku papierów warto ciowych, do up ywu okresu 12 miesi cy od
daty pierwszego notowania Akcji na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A., nie pó niej jednak ni
do dnia 1 sierpnia 2011 roku, bez pisemnej zgody IPOPEMA nie dokona nast puj cych czynno ci (zwanych

cznie „Rozporz dzaniem”):
(i) nie b dzie oferowa , nie przeniesie w asno ci, nie ustanowi jakiegokolwiek obci enia, nie udzieli opcji, nie

zobowi e si  do zbycia lub obci enia ani te  w inny sposób nie rozporz dzi, bezpo rednio lub po rednio
Akcjami ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniaj cymi do obj cia lub nabycia Akcji;

(ii) nie zawrze adnej umowy ani nie dokona adnej transakcji, która b dzie lub mog aby stanowi  podstaw
przeniesienia w asno ci lub innego rozporz dzenia, bezpo rednio lub po rednio, jakimikolwiek prawami
wynikaj cymi z  Akcji b której ekonomiczny skutek by by równowa ny z rozporz dzeniem prawami
wynikaj cymi z w asno ci Akcji, oraz
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(iii) nie upowa ni nikogo do Rozporz dzania lub do prowadzenia rozmów na temat mo liwo ci Rozporz dzania,
ani nie podejmie takich rozmów, jak równie  nie og osi publicznie zamiaru Rozporz dzania.

Ograniczenia powy sze nie maj  zastosowania w przypadku:
a) zobowi zywania si  do zbycia lub zbywania Akcji w ramach wezwania do zapisywania si  na sprzeda  lub

zamian  Akcji w liczbie zapewniaj cej ponad 50% ogólnej liczby g osów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
og aszanego w trybie i na warunkach okre lonych w Ustawie o Ofercie;

b) przenoszenia Akcji przez Akcjonariusza z rachunku papierów warto ciowych, na którym Akcje b
zapisane, na inny, nale cy do niego rachunek papierów warto ciowych;

c) dokonywania czynno ci okre lonych w pkt. (iii) powy ej, je eli dotycz  one mo liwo ci zobowi zania si  do
zbycia lub zbywania Akcji w ramach wezwania, o którym mowa powy ej w lit. a).

d) czynno ci zwi zanych z przeprowadzaniem Oferty Publicznej.

AUTOPOPRAWKA NR 3
PUNKT 30.2  STR. 194
By o:

„Wprowadzaj cy, posiadaj cy Akcje Spó ki zamierza zawrze  z Oferuj cym umow  w sprawie powstrzymania si
od rozporz dzania akcjami Spó ki przed rozpocz ciem Oferty Publicznej. W przypadku podpisania umowy po
zatwierdzeniu Prospektu stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomo ci zgodnie z
postanowieniami art. 51 Ustawy o ofercie publicznej, w formie aneksu do Prospektu.”

Jest:

„Wprowadzaj cy zawar  z Oferuj cym porozumienie z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie powstrzymania si  od
rozporz dzania Akcjami (lock-up), na podstawie którego Wprowadzaj cy zobowi za  si , e w okresie od dnia
zarejestrowania Akcji na rachunku na jego rachunku papierów warto ciowych, do up ywu okresu 12 miesi cy od
daty pierwszego notowania Akcji na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A., nie pó niej jednak ni
do dnia 1 sierpnia 2011 roku, bez pisemnej zgody IPOPEMA nie dokona nast puj cych czynno ci (zwanych

cznie „Rozporz dzaniem”):
(i) nie b dzie oferowa , nie przeniesie w asno ci, nie ustanowi jakiegokolwiek obci enia, nie udzieli opcji, nie

zobowi e si  do zbycia lub obci enia ani te  w inny sposób nie rozporz dzi, bezpo rednio lub po rednio
Akcjami ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniaj cymi do obj cia lub nabycia Akcji;

(ii) nie zawrze adnej umowy ani nie dokona adnej transakcji, która b dzie lub mog aby stanowi  podstaw
przeniesienia w asno ci lub innego rozporz dzenia, bezpo rednio lub po rednio, jakimikolwiek prawami
wynikaj cymi z  Akcji b której ekonomiczny skutek by by równowa ny z rozporz dzeniem prawami
wynikaj cymi z w asno ci Akcji, oraz

(iii) nie upowa ni nikogo do Rozporz dzania lub do prowadzenia rozmów na temat mo liwo ci Rozporz dzania,
ani nie podejmie takich rozmów, jak równie  nie og osi publicznie zamiaru Rozporz dzania.

Ograniczenia powy sze nie maj  zastosowania w przypadku:
a) zobowi zywania si  do zbycia lub zbywania Akcji w ramach wezwania do zapisywania si  na sprzeda  lub

zamian  Akcji w liczbie zapewniaj cej ponad 50% ogólnej liczby g osów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
og aszanego w trybie i na warunkach okre lonych w Ustawie o Ofercie;

b) przenoszenia Akcji przez Akcjonariusza z rachunku papierów warto ciowych, na którym Akcje b
zapisane, na inny, nale cy do niego rachunek papierów warto ciowych;

c) dokonywania czynno ci okre lonych w pkt. (iii) powy ej, je eli dotycz  one mo liwo ci zobowi zania si  do
zbycia lub zbywania Akcji w ramach wezwania, o którym mowa powy ej w lit. a).

d) czynno ci zwi zanych z przeprowadzaniem Oferty Publicznej.

Zastrze enie
Inwestor, który z  zapis przed udost pnieniem Aneksu nr 3, 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.


