ANEKS nr 1
Do Prospektu Emisyjnego DROP SA zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007r.
Poniższe zmiany odnoszą się do wersji Prospektu Emisyjnego opublikowanego w dniu 9 listopada
2007r. i zamieszczonego na stronach internetowych Emitenta www. drop-sa.pl i Oferującego
http://bossa.pl

Str. 216, pkt 6.1.
Było:
(…)
W przypadku Akcji Serii B warunkiem rejestracji w depozycie będzie zarejestrowanie ich przez sąd,
natomiast w przypadku akcji Serii A, warunkiem rejestracji będzie ich dopuszczenie do obrotu na
rynku regulowanym. Ponadto warunkiem rejestracji obu serii Akcji w depozycie będzie spełnienie
przez Akcje warunków określonych w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14
października 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków jakie musi spełniać rynek oficjalnych
notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku.
Uchwała o rejestracji PDA Serii B zostanie podjęta przed rozpoczęciem Publicznej Oferty a rejestracja
PDA w KDPW nastąpi po dokonaniu przydziału Akcji Serii B i po spełnieniu określonych w uchwale
KDPW warunków. Ponadto w przypadku Akcji Sprzedawanych przeniesienie prawa własności na
inwestorów nastąpi pod warunkiem zarejestrowania w sądzie emisji Akcji Serii B.

Zarząd Emitenta będzie ubiegał się o równoczesne wprowadzenie akcji Serii A i Serii B do obrotu
giełdowego na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonych przez GPW (zwanym też rynkiem
podstawowym).
(…)

Jest:
(…)
W przypadku Akcji Serii B warunkiem rejestracji w depozycie będzie zarejestrowanie ich przez sąd,
natomiast w przypadku akcji Serii A, warunkiem rejestracji będzie ich dopuszczenie do obrotu na
rynku regulowanym. Uchwała o rejestracji PDA Serii B zostanie podjęta przed rozpoczęciem
Publicznej Oferty a rejestracja PDA w KDPW nastąpi po dokonaniu przydziału Akcji Serii B i po
spełnieniu określonych w uchwale KDPW warunków. Ponadto w przypadku Akcji Sprzedawanych
przeniesienie prawa własności na inwestorów nastąpi pod warunkiem zarejestrowania w sądzie emisji
Akcji Serii B.

Zarząd Emitenta będzie ubiegał się o równoczesne wprowadzenie akcji Serii A i Serii B do obrotu
giełdowego.
(…)

