
Aneks nr 3  
do Prospektu Emisyjnego spółki APLISENS S.A.  

zatwierdzonego przez Komisj ę Nadzoru Finansowego  
w dniu 31 marca 2009 r. 

 
 
 

W dniu 16 kwietnia 2009 r. Emitent podpisał aneks do umowy dotyczącej nabycia udziałów w APLISENS 
Białoruś. W związku z tym uzupełniony zostaje opis tej umowy w pkt. 22.1 Dokumentu Rejestracyjnego. 
Niniejszym Aneksem wprowadza się równieŜ wyjaśnienie i zmianę dotyczącą wskazania liczby udziałów w 
poprzedniku prawnym Emitenta. 
 
 
 
Na stronie 270 Prospektu, pkt. 22.1. Dokumentu Rejes tracyjnego - Podsumowanie istotnych umów innych 

niŜ umowy zawierane w normalnym toku działalno ści Emitenta, których stron ą jest Emitent lub 
członek jego Grupy Kapitałowej za okres 2 lat bezpo średnio poprzedzaj ących dat ę publikacji 
Prospektu Emisyjnego 

po akapicie:   
 
9. Umowa przedwst ępna sprzeda Ŝy udziałów. 
W dniu 30 września 2008 r. Emitent zawarł z Jarosławem Brzostkiem umowę, w której Jarosław Brzostek 
zobowiązał się do sprzedaŜy, a Emitent do zakupu 10% udziału w kapitale zakładowym spółki APLISENS 
Białoruś. Umowa przyrzeczona ma być zawarta w terminie do 30 marca 2009 r. pod warunkiem uzyskania przez 
Jarosława Brzostka zgody wymaganej statutem oraz prawem Republiki Białoruś. Cena sprzedaŜy została 
ustalona na 100.000 zł. 
 
dopisuje si ę: 
W dniu 16 kwietnia 2009 r. strony podpisały aneks do umowy  z dnia 30 września 2008 r., którym przedłuŜyły 
termin zawarcia umowy przyrzeczonej do dnia 30 czerwca 2009 r.  
 
 
 
Na stronie 254 Prospektu, pkt. 20.4 Dokumentu Rejest racyjnego - Polityka dywidendy 
po akapicie:   
W latach 2005-2007 liczba udziałów w APLISENS Sp. z o.o. nie ulegała zmianie i wynosiła 3.000.000. 
 
dopisuje si ę wyja śnienie: 
Jest to liczba teoretyczna, wyznaczona w celu uzyskania porównywalności danych. Odpowiada ona liczbie akcji 
Emitenta, gdyby w latach 2005-2007 funkcjonował jako spółka akcyjna. Wartość kapitału zakładowego Spółki 
wynosiła wtedy 600 tys. zł. Teoretyczna liczba udziałów została wyznaczona poprzez przyjęcie wartości jednego 
udziału na poziomie 0,20 zł, to jest na poziomie równym wartości nominalnej Akcji na dzień zatwierdzenia 
Prospektu. Rzeczywista liczba udziałów w APLISENS Sp. z o.o. w latach 2005-2007 wynosiła 1.200.000. 
 
Na stronie 254 Prospektu, pkt. 20.4 Dokumentu Rejest racyjnego - Polityka dywidendy 
dopisano obja śnienie do tabeli jak ni Ŝej 
było:  
 2007 2006 2005 

wartość dywidendy na udział (w zł) 0,20 1,67 1,33 

skorygowana wartość dywidendy na akcję (w zł)* 0,06 0,50 0,40 

rozwodniona wartość dywidendy na akcję (w zł)** 0,05 0,40 0,32 

*) Sposób obliczania skorygowanej dywidendy na 1 akcję: skorygowaną wartość dywidendy na 1 akcję/udział ustala się 
w oparciu o liczbę akcji, określaną jako liczba akcji na dzień bilansowy 30.06.2008, czyli 10.000.000 Akcji Serii A 
**) Sposób obliczania rozwodnionej dywidendy na 1 akcję: rozwodnioną wartość dywidendy na 1 akcję ustala się w oparciu 
o przewidywaną liczbę akcji, określaną jako liczba akcji na dzień bilansowy 30.06.2008 powiększona o maksymalną moŜliwą 
liczbę akcji z nowej emisji, która moŜe zostać objęta przez nowych akcjonariuszy (2.500.000 Akcji Serii B) 
Źródło: Emitent 
 
jest: 
 2007 2006 2005 

wartość dywidendy na udział (w zł)* 0,20 1,67 1,33 

skorygowana wartość dywidendy na akcję (w zł)** 0,06 0,50 0,40 

rozwodniona wartość dywidendy na akcję (w zł)*** 0,05 0,40 0,32 

*) Dla teoretycznej liczby udziałów równej 3.000.000. 
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**) Sposób obliczania skorygowanej dywidendy na 1 akcję: skorygowaną wartość dywidendy na 1 akcję/udział ustala się 
w oparciu o liczbę akcji, określaną jako liczba akcji na dzień bilansowy 30.06.2008, czyli 10.000.000 Akcji Serii A 
***) Sposób obliczania rozwodnionej dywidendy na 1 akcję: rozwodnioną wartość dywidendy na 1 akcję ustala się w oparciu 
o przewidywaną liczbę akcji, określaną jako liczba akcji na dzień bilansowy 30.06.2008 powiększona o maksymalną moŜliwą 
liczbę akcji z nowej emisji, która moŜe zostać objęta przez nowych akcjonariuszy (2.500.000 Akcji Serii B) 
Źródło: Emitent 
 
Na stronie 44 Prospektu, pkt. 3. Dokumentu Rejestrac yjnego - Wybrane dane finansowe 
dopisano obja śnienie do tabeli jak ni Ŝej 
było:  

Dane w tys. zł I półrocze 
2008* 

I półrocze 
2007* 2007 2006 2005 

[…] 

Liczba akcji/udziałów Emitenta (w szt.) 10 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

[…] 
 
jest:  

Dane w tys. zł I półrocze 
2008* 

I półrocze 
2007* 2007 2006 2005 

Liczba akcji/udziałów6 Emitenta (w szt.) 10 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

[…] 
6) Wskazana liczba udziałów w latach 2005-2007 oraz na I półrocze 2007 r. jest to liczba teoretyczna, wyznaczona w celu 
uzyskania porównywalności danych. Odpowiada ona liczbie akcji Emitenta, gdyby w latach 2005-2007 funkcjonował jako spółka 
akcyjna. Wartość kapitału zakładowego Spółki wynosiła wtedy 600 tys. zł. Teoretyczna liczba udziałów została wyznaczona 
poprzez przyjęcie wartości jednego udziału na poziomie 0,20 zł, to jest na poziomie równym wartości nominalnej Akcji na dzień 
zatwierdzenia Prospektu. Rzeczywista liczba udziałów w APLISENS Sp. z o.o. w latach 2005-2007 wynosiła 1.200.000. 
 
 
 
 


