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ANEKS NR 4

do Prospektu Emisyjnego PROJPRZEM S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 GRUDNIA 2006 r.

Prospekt Emisyjny  PROJPRZEM S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 
grudnia 2006r. Niniejszy Aneks nr 4 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, 
który  został  opublikowany w dniu  11 grudnia  2006 roku na stronach http://www.projprzem.com, na 
stronie http://www.dm.pkobp.pl oraz http://www.ccgroup.com.pl.

Numery stron i punktów dotyczą Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 
grudnia 2006 r.

Zmiana 1:

Pkt 2.5, Str. 17

Było:

Zdecydowaną większość produkcji konstrukcji stalowych Emitent sprzedaje w oparciu o wieloletnie umowy 
ramowe. W 2005 roku sprzedaż na podstawie takich umów stanowiła 42,9% sprzedaży ogółem, przy 
czym sprzedaż  do  największego  odbiorcy,  którym jest  Cardo  Door  Docking  Production  z  siedzibą  w 
Wennigsen (Niemcy), Gottlieb-Daimler-Str.12, wyniosła 36,3% sprzedaży ogółem. W pierwszych trzech 
kwartałach 2006 r. wartość sprzedaży na rzecz tego kontrahenta wyniosła 35.629 tys. złotych, to jest 
30,3% sprzedaży ogółem. Ewentualne rozwiązanie umowy z Cardo Door Docking Production mogłoby w 
niekorzystny sposób wpłynąć na sprzedaż Emitenta. Ryzyko minimalizuje fakt, że Emitent jest znaczącym 
dostawcą dla tej firmy i innych kontrahentów, z którymi jest związany umowami ramowymi. Największym 
odbiorcą robót budowlanych w roku 2006 jest firma GS Engineering & Construction Poland sp. z o.o. z 
siedzibą w Biskupicach Podgórnych. Wartość umów zawartych z tym kontrahentem na budowy obiektów 
dla LG i Dong Seo w Kobierzycach wynosi 54.281 tys. złotych. Umowy o roboty budowlane zawierane 
przez Emitenta nie  są umowami ramowymi i  dotyczą realizacji  poszczególnych zamówień. Nie można 
wykluczyć,  że w przyszłości  Emitentowi  nie  uda się  pozyskać kontrahenta, z którym zawarte zostaną 
umowy o podobnej wartości.

Jest: 

Zdecydowaną większość produkcji konstrukcji stalowych Emitent sprzedaje w oparciu o wieloletnie umowy 
ramowe. W 2005 roku sprzedaż na podstawie takich umów stanowiła 42,9% sprzedaży ogółem, przy 
czym sprzedaż  do  największego  odbiorcy,  którym jest  Cardo  Door  Docking  Production  z  siedzibą  w 
Wennigsen (Niemcy), Gottlieb-Daimler-Str.12, wyniosła 36,3% sprzedaży ogółem. W pierwszych trzech 
kwartałach 2006 r. wartość sprzedaży na rzecz tego kontrahenta wyniosła 35.629 tys. złotych, to jest 
30,3% sprzedaży ogółem. Ewentualne rozwiązanie umowy z Cardo Door Docking Production mogłoby w 
niekorzystny sposób wpłynąć na sprzedaż Emitenta. Ryzyko minimalizuje fakt, że Emitent jest znaczącym 
dostawcą dla tej firmy i innych kontrahentów, z którymi jest związany umowami ramowymi. Największym 
odbiorcą robót budowlanych w roku 2006 jest firma GS Engineering & Construction Poland sp. z o.o. z 
siedzibą w Biskupicach Podgórnych. Wartość umów zawartych z tym kontrahentem na budowy obiektów 
dla LG i Dong Seo w Kobierzycach wynosi 54.992,7 tys. złotych. Umowy o roboty budowlane zawierane 
przez Emitenta nie  są umowami ramowymi i  dotyczą realizacji  poszczególnych zamówień. Nie można 
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wykluczyć,  że w przyszłości  Emitentowi  nie  uda się  pozyskać kontrahenta, z którym zawarte zostaną 
umowy o podobnej wartości.

Zmiana 2:

Pkt 6.4.1 podpunkt 1, Str. 50

Było:
Na podstawie Umowy nr GS_PROJPRZEM_LGE_C005, zawartej w dniu 19 czerwca 2006 roku, pomiędzy 
GS  Engineering  &  Construction  Poland  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Mławie  przy  ul.  LG  Electronics  7,  a 
Emitentem,  Emitent  zobowiązał  się  do  wykonania  fundamentów,  prefabrykowanych  słupów,  robót 
żelbetowych, stropów antresoli, konstrukcji stalowej, obudowy, elewacji i dachu w ramach inwestycji: „LG 
Electronics,  Kobierzyce,  Fabryka  Telewizorów  i  Lodówek”.  Wynagrodzenie  Emitenta  za  wykonanie 
przedmiotu  Umowy wynosi  33 350  000  (słownie:  trzydzieści  trzy  miliony  trzysta  pięćdziesiąt  tysięcy) 
złotych (bez VAT). Na podstawie Aneksu nr 01 do Umowy nr GS_PROJPRZEM_LGE_C005, podpisanego w 
dniu 7 lipca 2006 roku, listu intencyjnego podpisanego w dniu 28 sierpnia 2006 roku (potwierdzonego 
następnie Aneksem nr 2) oraz Aneksu numer 3 podpisanego w dniu 26 października 2006 roku, Emitent 
zobowiązał się do wykonania robót dodatkowych. W związku z powyższym całkowita wartość robót w 
ramach tego kontraktu wzrosła do kwoty 44 508,2 tys. złotych netto.

Jest:
Na podstawie Umowy nr GS_PROJPRZEM_LGE_C005, zawartej w dniu 19 czerwca 2006 roku, pomiędzy 
GS  Engineering  &  Construction  Poland  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Mławie  przy  ul.  LG  Electronics  7,  a 
Emitentem,  Emitent  zobowiązał  się  do  wykonania  fundamentów,  prefabrykowanych  słupów,  robót 
żelbetowych, stropów antresoli, konstrukcji stalowej, obudowy, elewacji i dachu w ramach inwestycji: „LG 
Electronics,  Kobierzyce,  Fabryka  Telewizorów  i  Lodówek”.  Wynagrodzenie  Emitenta  za  wykonanie 
przedmiotu  Umowy wynosi  33 350  000  (słownie:  trzydzieści  trzy  miliony  trzysta  pięćdziesiąt  tysięcy) 
złotych (bez VAT). Na podstawie Aneksu nr 01 do Umowy nr GS_PROJPRZEM_LGE_C005, podpisanego w 
dniu 7 lipca 2006 roku, listu intencyjnego podpisanego w dniu 28 sierpnia 2006 roku (potwierdzonego 
następnie Aneksem nr 2) oraz Aneksu numer 3 podpisanego w dniu 26 października 2006 roku, Emitent 
zobowiązał się do wykonania robót dodatkowych. Ponadto w dniu 18 grudnia 2006 roku Emitent podpisał 
aneks numer 4. Na jego mocy zobowiązał się do wykonania robót dodatkowych o wartości 711,6 tys. zł. 
Tym samym całkowita wartość robót w ramach tego kontraktu wzrosła do kwoty 45 219,8 tys. złotych 
netto.

Zmiana 3:

Pkt 6.4.1 podpunkt 2, Str. 50

Było:
W związku z powyższym całkowita wartość robót w ramach zawartych kontraktów z GS Engineering & 
Construction Poland sp. z o.o. wynosi 54.281,1 tys. złotych netto

Jest:
W związku z powyższym całkowita wartość robót w ramach zawartych kontraktów z GS Engineering & 
Construction Poland sp. z o.o. wynosi 54.992,7 tys. złotych netto
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