Aneks nr 6
Do prospektu emisyjnego
Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA
Autopoprawka 1
Wprowadzona w związku z zawarciem przez Emitenta przedwstępnej umowy zakupu udziałów spółki
INTERMODA FASHION SP. Z O.O. w dniu 21.11.2007r.
Było, Dokument Rejestracyjny str. 12, Rozdział V, pkt. 2.3, ostatni akapit:
Inwestycje w salony firmowe Emitenta są inwestycjami w obcych obiektach. Obejmują one adaptację wynajmowanych w
Centrach Handlowych pomieszczeń na potrzeby sklepu z odzieŜą oraz wydatki na wyposaŜenie i umeblowanie sklepu.
Organy zarządzające Emitentem nie podjęły wiąŜących zobowiązań dotyczących innych niŜ wskazanych powyŜej inwestycji
w przyszłości.
Planowane inwestycje Emitenta, co do których jego organy nie podjęły jeszcze wiąŜących decyzji opisano w pkt. 8.1 na
str.21.

Jest, Dokument Rejestracyjny str. 12, Rozdział V, pkt. 2.3, ostatni akapit:
Inwestycje w salony firmowe Emitenta są inwestycjami w obcych obiektach. Obejmują one adaptację wynajmowanych w
Centrach Handlowych pomieszczeń na potrzeby sklepu z odzieŜą oraz wydatki na wyposaŜenie i umeblowanie sklepu.
Zarząd Emitenta podjął takŜe zobowiązanie w zakresie inwestycji finansowej:
- w dniu 15 stycznia 2008 roku Z.O. „Bytom” S.A. zawarły ze spółką Intermoda S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Przedwstępną umowę zakupu 240.000 udziałów stanowiących 100% udziałów spółki Intermoda Fashion Sp. z o.o. za
kwotę 9.120 tys zł ( 38 zł za jeden udział). Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w terminie do 28 lutego 2008 roku.

Organy zarządzające Emitentem nie podjęły wiąŜących zobowiązań dotyczących innych niŜ wskazanych powyŜej inwestycji
w przyszłości.
Planowane inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe Emitenta, co do których jego organy nie podjęły jeszcze wiąŜących
decyzji opisano w pkt. 8.1 na str.21.

Jest, Dokument Rejestracyjny str. 68, Rozdział XII, Dokument Podsumowujący str. 24 Rozdział
X pkt.3.2 ; przed zdaniem: „Poza umowami wskazanymi powyŜej Emitent nie zawierał w okresie
dwóch lat poprzedzających datę publikacji dokumentu rejestracyjnego istotnych umów, innych niŜ
zawierane w normalnym toku działalności.” Dopisuje się akapit:
- w dniu 15 stycznia 2008 roku Z.O. „Bytom” S.A. zawarły ze spółką Intermoda S.A. z siedzibą we Wrocławiu Przedwstępną
umowę zakupu 240.000 udziałów stanowiących 100% udziałów spółki Intermoda Fashion Sp. z o.o. za kwotę 9.120 tys zł
(38 zł za jeden udział).
Spółka Intermoda Fashion Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu prowadzi działalność handlowo-produkcyjną. Intermoda
Fashion Sp. z o.o. jest włascicielem znaków towarowych : "Intermoda" , "Intermoda IIII" , "Wind" , "System MIX" , "
Vincent Ray". Działalność handlową prowadzi w oparciu o 38 sklepów firmowych zlokalizowanych w Centrach
Handlowych na terenie całej Polski, a takŜe poprzez zewnętrznych kontrahentów.
Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w terminie do 28 lutego 2008 roku.

Autopoprawka 2
Wprowadzona w związku z obowiązkiem sporządzenia informacji finansowych pro forma po
zawarciu przez Emitenta przedwstępnej umowy zakupu udziałów spółki INTERMODA FASHION
SP. Z O.O. w dniu 15.01.2008r..

Było, Dokument Rejestracyjny str. 56, Rozdział XX pkt. 2
Zarząd Emitenta oświadcza, Ŝe Emitent nie zawarł Ŝadnej transakcji, która wymagałaby sporządzenia informacji finansowych
pro forma (Emitent nie zawarł transakcji, w wyniku której doszło by do zmiany o ponad 25% jednego lub większej liczby
wskaźników wielkości przedsiębiorstwa Emitenta). Emitent nie poczynił takŜe Ŝadnych zobowiązań finansowych, w wyniku
których konieczne byłoby sporządzenie informacji finansowych pro-forma.

Jest, Dokument Rejestracyjny str. 56, Rozdział XX pkt. 2

2.1 Wprowadzenie
Niniejsza niezbadana informacja finansowa pro forma sporządzona dla potrzeb Prospektu obejmuje:
- niezbadany bilans pro forma sporządzony na dzień 30.09.2007r.
- niezbadany rachunek zysków i strat pro forma sporządzony za okres od 1.01.2007r. do 30.09.2007r.
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego pro forma.
Celem, dla którego została sporządzona oraz zamieszczona w niniejszym Prospekcie informacja
finansowa pro forma jest przedstawienie oraz opisanie hipotetycznej sytuacji finansowej oraz
wyników finansowych grupy kapitałowej Bytom S.A. , jakie ukształtowały by się w przypadku, gdyby
planowane przez Z.O. „Bytom” S.A. nabycie 100% udziałów spółki INTERMODA FASHION Sp. z
o.o. miało miejsce w dniu 01.01.2007r. Obecnie Z.O. „Bytom” S.A. - w dniu 15 stycznia 2008 roku
- zawarły ze spółką Intermoda S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedwstępną umowę zakupu
240.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł kaŜdy stanowiących 100% udziałów spółki
Intermoda Fashion Sp. z o.o. za cenę 38 zł za jeden udział. Według stanu na dzień 1.01.2007
roku na kapitał zakładowy spółki Intermoda Fashion Sp. z o.o. składało się 50.000 udziałów
o wartości nominalnej 50 zł kaŜdy.
Informacja finansowa pro forma sporządzona została zgodnie z zasadami rachunkowości
przyjetymi przez Spółkę Z.O. „Bytom” S.A. , w szczególności w oparciu o MSSF 3 oraz MSSF
27.
ZałoŜenia będące podstawą sporządzenia informacji pro forma w części obrazującej
prezentacje wyników finansowych spółki Intermoda Fashion Sp. z o.o. nie są spójne z
zasadami rachunkowości Emitenta, co uwarunkowane zostało brakiem dostępu do
informacji finansowych nabywanej jednostki umoŜliwiających dokonanie stosownych
korekt.
Dane finansowe pro forma zostały sporządzone w celach ilustracyjnych. Dane te z uwagi na
ich charakter dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiają rzeczywistej
sytuacji finansowej oraz wyników Emitenta, po dokonaniu nabycia udziałów.
Informacja finansowa została przygotowana, aby przedstawić, jaki wpływ na historyczne
dane finansowe grupy kapitałowej Z.O. „Bytom” S.A. mogłaby mieć transakcja zakupu 100%
udziałów Spółki Intermoda Fashion Sp. z o.o., gdyby transakcja ta miała miejsce na
początku okresu sprawozdawczego, tj 01.01.2007r.
Informację finansową sporządzono w oparciu o następujące załoŜenia, które to szczegółowo
zostały opisane w notach objaśniających do sprawozdania finansowego pro forma:
1. Spółka Z.O. „Bytom” S.A. dokona zakupu 100% udziałów Intermoda Fashion Sp. z
o.o.

2. Cena zakupu wynosi 38 zł za jeden udział. Według stanu na dzień 1.01.2007r. na
100% udziałów spółki Intermoda Fashion Sp. z o.o. składało się 50.000 udziałów, cena
zakupu przyjęta do informacji finansowej pro forma wynosi więc 1.900 tys. zł.

PowyŜsze załoŜenia znajdują odzwierciedlenie w dokonanych korektach sprawozdania pro
forma.
Z uwagi na przyjęte załoŜenia oraz uproszczenia moŜna liczyć się z tym, Ŝe informacja
finansowa pro forma nie przedstawia rzeczywistej sytuacji finansowej Spółek po dokonaniu
nabycia udziałów.
Zaprezentowane korekty nie obejmują takŜe ewentualnych korzyści wynikających z nabycia
udziałów takich jak np. optymalizacja kosztów działalności.
Grupa Z.O. „Bytom” S.A. sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu o Międzynarodowe
Standardy Rachunkowości, natomiast Intermoda Fashion Sp. z o.o. zgodnie z wymogami
Ustawy o rachunkowości.
Dla potrzeb sporządzenia informacji finansowej pro forma nie dokonano korekt
wynikających z konieczności przekształcenia sprawozdania finansowego Intermoda Fashion
Sp. z o.o. do wymogów polityki rachunkowości Emitenta, co wynika z braku dostępu do
informacji finansowych nabywanej jednostki.

Bilans pro forma

Stan na 30.09.2007r.

Intermoda
Grupa Z.O.
Fashion Sp. z
Bytom S.A.
o.o.

Korekty

Dane pro
forma

AKTYWA
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
NaleŜności długoterminowe
Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe razem
Zapasy
NaleŜności krótkoterminowe
Środki pienięŜne
Udzielone poŜyczki
Rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe razem
Aktywa ogółem

33 645
324
15
1 367
35 351
17 728
27 213
313
3
1 218
46 475
81 826

3 720
5 967

37 365
6 291
15
1 409
45 080
26 310
30 086
983
3
1 309
58 691
103 771

42
9 729
8 582
2 873
670
91
12 216
21 945

PASYWA
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Nie podzielony wynik lat ubiegłych
Wynik okresu bieŜącego
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
Spółki

30 000
1 638
4 776
-6 253
3 851
34 012

12 000
1 210

-2 500
-1 010

-571
12 639

+1 610
- 1 900

39 500
1 838
4 776
-6 253
4 890
46 651

Udziały mniejszości
Kapitał własny ogółem
Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
Pozostałe rezerwy
Rezerwy na zobowiązania razem
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i poŜyczki
Zobowiązania z tytułu podatków
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem
Pasywa ogółem

13
34 025
1 891
1 139
619
3 649
13 529
4 329
2 734
1 127
15 329
5 526
29 045
939
639
1 578
47 801
81 826

12 639
24
16
40
3 000
802
82
119
5 265
7
6 266
0
0
0
9 306
21 945

- 1 900

1 900
1 900

1 900
0

13
46 664
1 891
1 163
635
3 689
16 529
5 131
2 816
1 246
20 594
7 433
35 311
939
639
1 578
57 107
103 771

Noty objaśniające do bilansu pro forma
ZałoŜenia
1. Dane finansowe grupy kapitałowej Z.O. „Bytom” S.A. sporządzone na dzień
30.09.2007r. zostały zestawione na podstawie sprawozdania finansowego
sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Sprawozdanie to nie podlegało procedurze badania ani przeglądu przez biegłego
rewidenta.
2. Dane finansowe Intermoda Fashion Sp. z o.o. sporządzone na dzień 30.09.2007r.
zostały zestawione zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości i nie podlegały
weryfikacji przez biegłego rewidenta. Dane te nie zostały przekształcone do zgodności
z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Emitenta.
3. Z uwagi na brak wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami nie dokonywano
stosownych korekt konsolidacyjnych.

Omówienie korekt do bilansu pro forma
W bilansie skonsolidowanym pro forma dokonano korekt dotyczących pierwszej konsolidacji
kapitałów w bilansie na dzień 01.01.2007r., a więc:
- wyłączenie udziałów w kwocie 3.710 tys. zł
oraz
- kapitałów własnych na kwotę 3.710 tys. zł, w tym:
Kapitał akcyjny: - 2.500 tys. zł
Kapitał zapasowy: – 1.010 tys. zł
Wynik netto : - 200 tys. zł.

Dodatkowo dokonano korekty wyniku z lat ubiegłych o kwotę +1.810 tys. zł dotyczącą
odpisania ujemnej wartości firmy w kwocie 1.810 tys. zł na skonsolidowany rachunek
zysków i strat. Korekta ta została dokładnie opisana w Notach objaśniających do
rachunku zysków i strat pro forma.
W związku z koniecznością zapłaty za nabywane udziały zwiększono pozycję pozostałych
zobowiązań krótkoterminowych o wartość transakcji, tj. kwotę 1.900 tys. zł

Rachunek wyników pro forma
Intermoda
Grupa Z.O. Fashion Sp.
Rachunek wyników za okres 1.01.2007r. – 30.09.2007r.
z o.o.
Bytom S.A.
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i
materiałów, w tym:
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,
w tym:
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy
Koszty sprzedaŜy
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaŜy
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek
podporządkowanych
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
a) część bieŜąca
b) część odroczona
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) mniejszości
Zysk (strata) akcjonariuszy większościowych

Korekty

Dane pro
forma

60 712
47 687
13 025

20 863
3 562
17 301

81 575
51 249
30 326

43 148
36 864
6 284
17 564
6 232
9 043
2 289
2 406
1 043

9 571
1 757
7 814
11 292
8 028
3 664
-400
96
118

52 719
38 621
14 098
28 856
14 260
12 707
1 889
2 502
1 161

1 635
5 287
459
1 892
3 854

-422
6
155
-571

1 810
1 810

1 810

3 445
6 675
465
2 047
5 093

3 854
3
3 851

-571

1 810

-571

1 810

5 093
3
5 096

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat pro forma
ZałoŜenia
1. Dane finansowe grupy kapitałowej Z.O. „Bytom” S.A. sporządzone za okres od 01.01.2007
r. do dnia 30.09.2007 r. zostały zestawione na podstawie sprawozdania finansowego
sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Sprawozdanie
to nie było przedmiotem przeglądu ani badania przez biegłego rewidenta.

2. Dane finansowe Intermoda Fashion Sp. z o.o. sporządzone za okres od 01.01.2007 r. do
dnia 30.09.2007 r. zostały zestawione zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości i nie
podlegały weryfikacji przez biegłego rewidenta za ten okres. Dane te nie zostały
przekształcone do zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Emitenta.
3. Z uwagi na brak wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami nie dokonywano korekt
konsolidacyjnych.

Omówienie korekt do rachunku zysków i strat pro forma
Wprowadzona w rachunku zysków i strat korekta dotyczy odpisu ujemnej wartości firmy w
kwocie 1.810 tys. zł.
Korekta przedstawia efekt rozliczenia nabycia 100 % udziałów w Intermoda Fashion Sp. z
o.o. przez Z.O. „Bytom” S.A.. przy załoŜeniu, Ŝe aktywa netto Spółki Intermoda Fashion Sp.
z o.o. na dzień nabycia (tj. 1.01.2007r.) przypadające na nabywane udziały wynoszą 3.710 tys.
PLN x 100 % = 3.710 tys. PLN
oraz,
Ŝe róŜnica pomiędzy ceną nabycia a wartością aktywów netto w całości rozpoznana została
jako ujemna wartość firmy.
Ujemna wartość firmy wynosząca 1.810 tys. PLN została skalkulowana jako róŜnica
pomiędzy załoŜoną ceną nabycia w wysokości 1.900 tys. PLN oraz wartością księgową
aktywów netto przypadających na nabywane udziały na dzień 1.01.2007r. , tj. kwotą 3.710
tys. PLN i została w całości odpisana na skonsolidowany rachunek zysków i strat.
Rozliczenie nabycia Intermoda Fashion Sp. z o.o. nastąpiło zgodnie z metodą nabycia
przewidzianą przez MSSF 3. Według tej metody, na dzień przejęcia ustala się wartości
godziwe zidentyfikowanych, przejętych aktywów, zobowiązań oraz zobowiązań
warunkowych, a róŜnicę pomiędzy wartością godziwą zapłaty za przejęte udziały
(powiększoną o koszty związane bezpośrednio z nabyciem), a wartością godziwą
zidentyfikowanych, przejętych aktywów netto ujmuje się jako wartość firmy (lub odnosi do
rachunku zysków i strat, jeŜeli wartość ta jest ujemna).
Na dzień sporządzenia informacji finansowej pro forma, Zarząd Z.O. „Bytom” S.A. nie mógł
dokonać identyfikacji i wyceny przejmowanych aktywów netto Intermoda Fashion Sp. z o.o.
W związku z powyŜszym całość róŜnicy pomiędzy ceną nabycia ustaloną dla celów
informacji finansowej pro forma w wysokości 1.900 tys. PLN, a wartością księgową aktywów
netto przypadających na przejmowane udziały ujęto jako ujemną wartość firmy oraz nie
dokonano korekty wartości księgowych przejmowanych aktywów do ich wartości
godziwych. Przyjęto równieŜ załoŜenie, Ŝe nie wystąpią inne koszty związane z nabyciem
udziałów Intermoda Fashion Sp. z o.o.

Raport niezaleŜnego biegłego rewidenta dotyczący informacji finansowej pro forma.

Raport NiezaleŜnego Biegłego Rewidenta
Z Wykonania Usługi Poświadczającej Dotyczącej Informacji
Finansowej pro Forma

Dla Zarządu Z.O. „Bytom” S.A.
Informacja finansowa pro forma została sporządzona w celu przedstawienia, w jaki
sposób planowana przez Spółkę Z.O. „Bytom” S.A. transakcja nabycia udziałów
Intermoda Fashion Sp. z o.o. opisana przez Emitenta we wprowadzeniu do informacji
finansowej pro forma wpłynęłaby na bilans oraz rachunek zysków i strat Grupy
Kapitałowej Z.O. „Bytom” S.A., gdyby transakcja ta miała miejsce 01.01.2007r.
Przedmiotem przeprowadzonych prac poświadczających była zamieszczona w
niniejszym prospekcie informacja finansowa pro forma składająca się z wprowadzenia,
bilansu sporządzonego na dzień 30.09.2007r, rachunku zysków i strat za okres od
01.01.2007r. do 30.09.2007r. oraz not objaśniających do sprawozdania finansowego pro
forma.
Niniejszy raport sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr
809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku wykonującego dyrektywę 2003/71/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach
emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004r.) i wydaje
się go w celu spełnienia tego obowiązku.
Za sporządzenie informacji finansowej pro forma zgodnie z wymogami Rozporządzenia
odpowiedzialny jest Zarząd Spółki Z.O. „Bytom” S.A. Moim zadaniem, zgodnie z
wymogami określonymi w punkcie 7 załącznika II do Rozporządzenia Komisji WE, było
wydanie opinii co do właściwego sposobu sporządzenia informacji finansowej pro
forma.
Prace poświadczające wykonane zostały zgodnie z normą nr 5 wykonywania zawodu
biegłego rewidenta, wydaną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz
Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych 3000. Wykonane prace nie
obejmowały niezaleŜnej weryfikacji informacji finansowych leŜących u podstaw
informacji finansowych pro forma, polegały natomiast na porównaniu
nieskorygowanych informacji finansowych z dokumentacją źródłową, ocenie dowodów
lezących u podstaw dokonanych korekt informacji pro forma.
Na podstawie dokonanych prac poświadczających stwierdzam co nastepuje:
- Informacja finansowa pro forma została prawidłowo opracowana na wskazanych w niej
załoŜeniach (zaprezentowane korekty pro forma zostały sporządzone w sposób
prawidłowy)
- Informacja finansowa pro forma została sporządzona zgodnie z zasadami
rachunkowości sporządzonymi przez spółkę Z.O. „Bytom” S.A. , w szczególności w

oparciu o MSSF 3 „połączenia jednostek gospodarczych” oraz MSSF 27 „Skonsolidowane
i jednostkowe sprawozdania finansowe”.
ZałoŜenia będące podstawą sporządzenia informacji pro forma w części obrazującej
prezentacje wyników finansowych spółki Intermoda Fashion Sp. z o.o. nie SA spójne z
zasadami rachunkowości Emitenta (prezentacja wyników w oparciu o zapisy Ustawy o
rachunkowości), co uwarunkowane zostało brakiem dostępu do informacji finansowych
nabywanej jednostki umoŜliwiających dokonanie stosownych korekt.
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 890/2004 z dnia 29 kwietnia 2004
roku (Załącznik nr 1 pkt. 1.2) oświadczam, Ŝe przyjmuję odpowiedzialność za niniejszy
raport, oraz Ŝe dołoŜyłam naleŜytej staranności, by zapewnić, Ŝe informacje zawarte w
tym raporcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz, Ŝe nie
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.
PowyŜsze oświadczenie zostało zamieszczone w Prospekcie zgodnie z wymogami
Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 (Załączniki nr I i III – pkt. 1.2).
mgr Zofia Skowron
BIURO BIEGŁYCH REWIDENTÓW „REWIZ”
Nr ewid. podmiotu 2703
31-571 KRAKÓW
ul. Mogilska 121/126
biegły rewident nr ewidencyjny 5342/2197
przeprowadzający badanie
i reprezentujący podmiot uprawniony
Zofia Skowron

Kraków dnia 22.01.2008r.

Jest, Dokument Rejestracyjny str. 57, Rozdział XX pkt. 4.2, dopisuje się na końcu
akapit:
Badaniu przez biegłego rewidenta nie podlegała równieŜ informacja finansowa pro forma za okres od 1 stycznia do 30
września 2007 roku zamieszczona w pkt. 4.20.2. Prospektu. W tym przypadku bowiem w raporcie biegłego rewidenta mowa
jest jedynie o wykonaniu usługi poświadczającej dotyczącej tych informacji, co w świetle obowiązujących przepisów jest
procedurą róŜną od badania danych finansowych.

Autopoprawka 3
Wprowadzona w związku z otrzymaniem w dniu 15.01.2007r. informacji od Pana Tomasza
Szewczyka, Członka Rady Nadzorczej Z.O. „Bytom” S.A. , o liczbie posiadanych akcji Emitenta
przez osobę blisko związaną z Panem Tomaszem Szewczykiem.
Było, Dokument Rejestracyjny str. 52, Rozdział XVII, pkt. 2, Dokument Podsumowujący str.18
Rozdział VI pkt. 5 :

Osoba blisko związana w rozumieniu art.160 ust.2 „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi”
z Panem Tomaszem Szewczykiem, Członkiem Rady Nadzorczej Z.O. „Bytom” S.A. posiada 1.381.170 akcji Z.O. „Bytom
S.A. o wartości nominalnej 1.381.170 zł stanowiących 3,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie
1.381.170 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowiło 3,07% głosów na walnym zgromadzeniu
Emitenta.

Jest, Dokument Rejestracyjny str. 52, Rozdział XVII, pkt. 2 Dokument Podsumowujący str.18
Rozdział VI :
Osoba blisko związana w rozumieniu art.160 ust.2 „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi”
z Panem Tomaszem Szewczykiem, Członkiem Rady Nadzorczej Z.O. „Bytom” S.A. posiada 1.194.553 akcji Z.O. „Bytom
S.A. o wartości nominalnej 1.194.553 zł stanowiących 2,65% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie
1.381.170 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowiło 2,65% głosów na walnym zgromadzeniu
Emitenta.

_________________________
Pełnomocnik Emitenta

_________________________
Oferujący

