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PODSUMOWANIE

OSTRZE ENIE

Niniejsze podsumowanie powinno by  rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego.

Decyzja o inwestycji w papiery warto ciowe powinna by  podejmowana w oparciu o tre  ca ego
Prospektu Emisyjnego.

W przypadku wyst pienia do s du z roszczeniem odnosz cym si  do Prospektu Emisyjnego,
skar cy inwestor mo e na mocy ustawodawstwa Pa stwa Cz onkowskiego Unii Europejskiej mie
obowi zek poniesienia kosztów przet umaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpocz ciem
post powania s dowego.

Odpowiedzialno  cywilna wi e te osoby, które sporz dzi y podsumowanie cznie z ka dym jego
t umaczeniem i wnioskowa y o jego potwierdzenie, ale jedynie w przypadku, gdy podsumowanie jest
wprowadzaj ce w b d, niedok adne lub niezgodne w zestawieniu z pozosta ymi cz ciami Prospektu
Emisyjnego.

1. Wst p

Grup  Kapita ow  PROJPRZEM S.A. tworzy poza Emitentem OP ZRIPOL Sp. z o.o., w którym
Emitent posiada 99,97% kapita u zak adowego i g osów. Podmiot zale ny nie prowadzi  w 2006 roku
dzia alno ci operacyjnej.

Podstawowym przedmiotem dzia alno ci Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. jest produkcja
specjalistycznych urz dze  technicznych i konstrukcji stalowych oraz us ugi budownictwa
przemys owego. Uzupe nieniem podstawowego profilu dzia alno ci jest wiadczenie us ug wynajmu
pomieszcze  biurowych (na bazie posiadanego biurowca w Bydgoszczy). Podstawowym przedmiotem
dzia alno ci PROJPRZEM S.A. wed ug Polskiej klasyfikacji Dzia alno ci (PKD) jest: budownictwo
ogólne i in ynieria l dowa (PKD 45.21) oraz produkcja konstrukcji metalowych i ich cz ci (PKD
28.11).

Produkcja konstrukcji stalowych obejmuje przede wszystkim wytwarzanie pomostów i urz dze
prze adunkowych oraz konstrukcji stalowych dla budownictwa.

Us ugi budownictwa przemys owego polegaj  g ównie na: realizacji obiektów budownictwa
przemys owego (hal produkcyjnych, magazynowych, stacji paliw itp.) w oparciu o konstrukcje stalowe,
wykonawstwie robót instalacyjnych w zakresie instalacji cieplnych (sieci, kot ownie olejowo-gazowe
itp.), instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, realizacji obiektów
budownictwa drogowego (parkingi, drogi dojazdowe).

Spó ka oferuje realizacj  inwestycji w systemie „pod klucz”. Obejmuje ona ca y cykl inwestycyjny –
pocz wszy od decyzji o lokalizacji inwestycji poprzez projektowanie i wykonanie robót, a sko czywszy
na uzyskaniu decyzji o u ytkowaniu obiektu.

2. Przewagi konkurencyjne Emitenta

Kompleksowa obs uga

PROJPRZEM S.A. posiada zak ady produkcyjne w Koronowie, Chojnicach, S pólnie Kraje skim oraz
w Bydgoszczy. Zajmuj  si  one wytwarzaniem szeroko rozumianych konstrukcji stalowych, pomostów
prze adunkowych itp. Realizacj  zlece  budowlanych zajmuj  si  trzy zak ady: zak ad realizacji
budownictwa i monta y, zak ad realizacji instalacji przemys owych i robót in ynieryjnych oraz zak ad
realizacji budownictwa drogowego. Spó ka posiada równie  w asn  pracowni  projektow . Powy sze
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uwarunkowania powoduj , e Emitent ma mo liwo  realizacji inwestycji kompleksowo – w systemie
„pod klucz”.

Dywersyfikacja przychodów ze sprzeda y

Podpisana d ugoletnia umowa ramowa o wspó prac  w zakresie produkcji platform prze adunkowych z
Cardo Door Docking Produkction z siedzib  w Wennigsen (Niemcy), Gottlieb – Daimler Str.12, dla
którego PROJPRZEM S.A. jest g ównym dostawc , gwarantuje Emitentowi stabilno  produkcji.
Dodatkowym atutem Emitenta w zakresie produkcji ze stali jest d ugoletnia wspó praca z innymi
klientami z rynku niemieckiego oraz charakter tych powi za  (produkcja podporz dkowana ci le
okre lonym oczekiwaniom). PROJPRZEM S.A. d y do równowa enia przychodów ze sprzeda y na
kraj i eksport.

Grupa Kapita owa PROJPRZEM S.A. dywersyfikuje równie  przychody ze sprzeda y w podziale na
przychody osi gane z tytu u wytwarzania konstrukcji stalowych oraz z tytu u wiadczenia us ug
budowlanych. W tym celu rozwija zarówno sprzeda  konstrukcji stalowych na rynek krajowy (budowa
hal produkcyjnych czy handlowych, zadaszenia obiektów infrastruktury komunikacyjnej, fragmenty
konstrukcji mostów i k adek), jak i oferuje us ugi budowlano-monta owe.

Stabilna sytuacja finansowa

Pomimo niekorzystnej sytuacji w sektorze budowlanym w minionych latach Spó ka wysz a z tego
okresu obronn  r k . W trudnych dla budownictwa latach Emitent prowadzi  zyskown  dzia alno . W
kolejnych latach Grupa PROJPRZEM S.A. systematycznie zwi ksza a przychody ze sprzeda y.
Podejmowane dzia ania w zakresie podnoszenia efektywno ci produkcji przynosz  efekt w postaci
podnoszenia osi ganej rentowno ci. Rozwój Emitenta odbywa si  przy utrzymaniu stabilnej i
bezpiecznej struktury finansowania. Poziom p ynno ci finansowej gwarantuje bezpiecze stwo w
zakresie terminowego regulowania zobowi za .

Wykwalifikowane zasoby kadrowe i posiadane certyfikaty

Grupa PROJPRZEM S.A. na dzie  zatwierdzenia Prospektu zatrudnia a 669 osób. Zatrudniona kadra
gwarantuje wysoki poziom produkowanych wyrobów i wiadczonych us ug. Pracownicy produkcyjni i
administracyjni systematycznie podnosz  swoje kwalifikacje. PROJPRZEM S.A. posiada szereg
uprawnie  (w tym tak e na rynku niemieckim), które uwiarygodniaj  Spó k  w oczach .

3. Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka mo na podzieli  na trzy grupy:

 Czynniki ryzyka zwi zane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi dzia alno , w tym:

- ryzyko zwi zane z sytuacj  makroekonomiczn  w Polsce i Europie,

- ryzyko zwi zane z otoczeniem prawnym,

- ryzyko zwi zane z potencjalnymi zmianami przepisów podatkowych i ró nicami w ich
interpretacji.

 Czynniki ryzyka zwi zane bezpo rednio z dzia alno ci  Emitenta, w tym:

- ryzyko walutowe,

- ryzyko zwi zane z cenami stali,

- ryzyko zwi zane z konkurencj ,

- ryzyko zwi zane z realizowanymi kontraktami,

- ryzyko zwi zane z uzale nieniem od g ównych odbiorców,

- ryzyko zwi zane z procesem poszukiwania nowych kontraktów,

- ryzyko zwi zane z niedotrzymaniem przez zleceniodawców terminów p atno ci oraz ich
wyp acalno ci ,

- ryzyko zwi zane z sezonowo ci  sprzeda y,

- ryzyko zwi zane z utrzymaniem kluczowych pracowników,



Podsumowanie

Prospekt Emisyjny Akcji PROJPRZEM SA 9

- ryzyko zwi zane z nieefektywnym wykorzystaniem rodków z planowanej emisji akcji z
prawem poboru.

 Czynniki ryzyka zwi zane z akcjami, w tym:

- ryzyko nie doj cia Oferty Publicznej do skutku,

- ryzyko zwi zane z odwo aniem lub odst pieniem od Oferty Publicznej,

-  ryzyko zwi zane z wyd u eniem czasu przyjmowania zapisów,

- ryzyko zwi zane z odmow  lub opó nieniem wprowadzenia Akcji lub Praw do Akcji do
obrotu na rynku regulowanym oraz charakterem Praw do Akcji,

- ryzyko zwi zane z nabywaniem praw poboru Akcji oferowanych serii E,

-  ryzyko zwi zane z zawieszeniem obrotu Akcjami lub wykluczeniem Akcji z obrotu na rynku
regulowanym,

- ryzyko zwi zane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane,

-  ryzyko wynikaj ce z art. 16 i art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej,

- ryzyko wynikaj ce z art. 20 ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,

Szczegó owy opis czynników ryzyka zamieszczony zosta  w cz ci Czynniki Ryzyka.

4. Wyniki przedsi biorstwa, sytuacja finansowa

4.1. Podstawowe pozycje finansowe Grupy Kapita owej Emitenta

Tabela 1 Wybrane dane bilansowe ze ródrocznych sprawozda  finansowych za rok 2006 (w tys. z )

Wyszczególnienie 30-09-2006 30-09-2005 30-06-2006 30-06-2005

 Aktywa trwa e 19 137 17 458 17 683 17 064

 Aktywa obrotowe 57 558 39 530 48 581 39 564

 Aktywa razem 76 695 56 988 66 264 56 628

Kapita  w asny 44 113 30 205 30 963 28 398

Kapita  podstawowy 4 518 4 518 4 518 4 518

Kapita  zapasowy 19 915 12 167 12 167 12 167

Akcje/udzia y w asne - -2 397 -2 397 -2 397

Kapita  rezerwowy 13 700 10 711 13 700 10 711

Zysk (strata) z lat ubieg ych 957 3 558 2 017 1 751

Zysk (strata) netto 5 022 1 647 957 1647

Udzia  mniejszo ciowy 1 1 1 1

Zobowi zania 32 582 26 783 35 301 28 230

Zobowi zania d ugoterminowe 2 089 2 853 2 167 2 877

D ugoterminowe kredyty i po yczki - - -  -

D ugoterminowe rezerwy na zobowi zania 1 038 1 747 1 038 1 747

Rezerwy z tytu u odroczonego podatku 1 051 1 106 1 129 1 130

Zobowi zania krótkoterminowe 30 493 23 930 33 134 25 353

Krótkoterminowe kredyty i po yczki 577 3 925 2 267 3 954

Zobowi zania z tytu u dostaw i us ug 18 702 14 750 23 767 15 027

Pozosta e zobowi zania 4 536 3 392 5 740 4 449
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Krótkoterminowe rezerwy 1 139 1 002 1 139 1 002

Rozliczenia mi dzyokresowe bierne 5 539 861 221 921

 Pasywa razem 76 695 56 988 66 264 56 628

ród o: Emitent

Tabela 2 Wybrane dane bilansowe za lata 2003 – 2005 (w tys. z )

Wyszczególnienie 2005 2004* 2003**

 Aktywa trwa e 17 951 16 997 11 827

 Aktywa obrotowe 36 723 26 074 28 028

 Aktywa razem 54 674 43 071 39 855

Kapita  w asny 30 978 27 867 27 118

Kapita  podstawowy 4 518 4 518 4 522

Kapita  zapasowy 12 167 12 167 12 512

Akcje/udzia y w asne -2 397 -2 397 -2 416

Kapita  rezerwowy 10 892 10 889 10 306

Zysk (strata) z lat ubieg ych 4 331 714 -408

Zysk (strata) netto 1 466 1 975 2 601

Udzia  mniejszo ciowy 1 1 1

Zobowi zania 23 696 15 204 12 737

Zobowi zania d ugoterminowe 2 161 3 086 867

D ugoterminowe kredyty i po yczki - 81 465

D ugoterminowe rezerwy na zobowi zania 1 038 1 747 -

Rezerwy z tytu u odroczonego podatku 1 123 1 258 402

Zobowi zania krótkoterminowe 21 535 12 118 11 870

Krótkoterminowe kredyty i po yczki 81 723 -

Zobowi zania z tytu u dostaw i us ug 16 699 7 383 9 145

Pozosta e zobowi zania 2 864 2 849 2 521

Krótkoterminowe rezerwy 1 205 769 -

Rozliczenia mi dzyokresowe bierne 686 394 204

 Pasywa razem 54 674 43 071 39 855

*Dane finansowe pochodz  ze zaudytowanego sprawozdania finansowego za 2005 sporz dzonego zgodnie z MSSF  **Dane
finansowe pochodz  ze sprawozdania finansowego zaudytowanego w oparciu o PSR.

ród o: Emitent

Tabela 3 Rachunek wyników – wybrane dane ze ródrocznych sprawozda  finansowych za rok 2006 (w tys. z )

Wyszczególnienie 30-09-2006 30-09-2005 30-06-2006 30-06-2005

Przychody ze sprzeda y 117 676 88 229 58 039 57 008

Koszt w asny sprzeda y 100 034 71 833 48 404 47 542

Zysk brutto ze sprzeda y 17 642 16 396 9 635 9 466

Koszty sprzeda y 2 477 2 290 1 553 1 373

Koszty ogólnego zarz du 8 970 7 762 5 929 4 864

Zysk ze sprzeda y 6 195 6 344 2 153 3 229
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Pozosta e przychody operacyjne 353 75 298 57

Pozosta e koszty operacyjne 353 933 172 608

Zysk na dzia alno ci operacyjnej (EBIT) 6 195 5 486 2 279 2 678

Przychody (koszty) finansowe 85 -828 257 -440

Pozosta e zyski (straty) z inwestycji  - - - -

Zysk brutto 6 280 4 658 2 536 2 238

Podatek dochodowy 1 258 1 120 519 487

Zysk netto 5 022 3 538 2 017 1 751

ród o: Emitent

Tabela 3A. Rachunek wyników – wybrane dane ze lata 2003-2005 (w tys. z )

Wyszczególnienie 31-12-2005 31-12-2004* 31-12-2003**

Przychody ze sprzeda y 120 586 90 168 77 324

Koszt w asny sprzeda y 99 092 72 222 58 899

Zysk brutto ze sprzeda y 21 494 17 946 18 425

Koszty sprzeda y 3 278 4 046 4 219

Koszty ogólnego zarz du 11 185 10 274 10 604

Zysk ze sprzeda y 7 031 3 626 3 602

Pozosta e przychody operacyjne 401 335 58

Pozosta e koszty operacyjne 1 173 496 328

Zysk na dzia alno ci operacyjnej (EBIT) 6 259 3 465 3 332

Przychody (koszty) finansowe -603 -2 533 -117

Pozosta e zyski (straty) z inwestycji -119  -  -

Zysk brutto 5 537 932 3 215

Podatek dochodowy 1 206 218 614

Zysk netto 4 331 714 2 601

*Dane finansowe pochodz  ze zaudytowanego sprawozdania finansowego za 2005 sporz dzonego zgodnie z MSSF  **Dane
finansowe pochodz  ze sprawozdania finansowego zaudytowanego w oparciu o PSR.

ród o: Emitent
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5. Podsumowanie najwa niejszych informacji dotycz cych Oferty Publicznej

5.1. Oferta Publiczna oraz Akcje Oferowane

Emitent Emitent dzia a pod firm  PROJPRZEM Spó ka Akcyjna. Spó ka
mo e u ywa  skrótu PROJPRZEM S.A.

Publiczna Oferta Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si  w ramach
Publicznej Oferty 1 506 000  akcji PROJPRZEM S.A., serii E o
warto ci nominalnej 1 (jeden) z oty ka da.

Przes anki oferty oraz
wykorzystanie rodków z

emisji

Emitent uzyska 30 mln z otych wp ywów brutto przy za o eniu
sprzeda y dolnego limitu emitowanych akcji tj. 1 000 000 po cenie
30 z otych za jedn  akcj . Je eli dolny limit akcji zostanie sprzedany
po cenie 39 z otych, Emitent pozyska z emisji 39 mln z otych brutto.

Oko o 45,2 mln wp ywów brutto Emitent pozyska przy za o eniu
sprzeda y górnego limitu emitowanych akcji tj. 1 506 000 po cenie
30 z otych za jedn  akcj , natomiast oko o 58,7 mln wp ywów brutto
Emitent uzyska przy za o eniu sprzeda y górnego limitu akcji po
cenie 39 z otych za jedn  akcj .

Akwizycja firm budowlanych i ich dofinansowanie – od 8,5 do 12,5
mln z otych przy za o eniu sprzeda y dolnego limitu akcji oraz od 16
do 21,5 mln z  przy za o eniu sprzeda y górnego limitu akcji.

Zakup gruntów pod dzia alno  dewelopersk  –  od 11 do 16 mln
z otych przy za o eniu sprzeda y dolnego limitu akcji oraz od 18,5
do 26 mln z otych przy za o eniu sprzeda y górnego limitu akcji

Inwestycje we w asne obiekty – oko o 9,5 mln z otych zarówno przy
za o eniu sprzeda y dolnego limitu akcji jak i przy za o eniu
sprzeda y górnego limitu akcji

Miejsce zapisów Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru dokonuj  zapisu
podstawowego na Akcje serii E w biurze maklerskim, w którym maj
zdeponowane prawa poboru, uprawniaj ce do obj cia Akcji serii E w
chwili sk adania zapisu.

Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru dokonuj  zapisu
dodatkowego w biurze maklerskim, w którym mia y zdeponowane
Akcje w dniu ustalenia prawa poboru, tj. na koniec dnia 8 grudnia
2006 roku.

Cena Emisyjna akcji Serii E Cena Emisyjna dla akcji serii E nie b dzie wi ksza ni  cena
maksymalna akcji serii E ustalona na 39  z otych.

Cena Emisyjna akcji serii E zostanie ustalona przez Zarz d po
uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej. Cena Emisyjna akcji serii E
b dzie podana do publicznej wiadomo ci przed rozpocz ciem
subskrypcji w trybie art. 54 ust 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy Dzie  ustalenia prawa poboru – 8 grudnia 2006 roku,

Podanie do publicznej wiadomo ci ostatecznej Ceny Emisyjnej – 13
grudnia 2006 roku,

Otwarcie Publicznej Emisji akcji serii E – 15 grudnia 2006 roku,

Rozpocz cie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Dodatkowych
w ramach wykonania prawa poboru – 15 grudnia 2006 roku,
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Zako czenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Dodatkowych
w ramach wykonania prawa poboru – 28 grudnia 2006 roku,

Przydzia  Akcji Serii E w ramach prawa poboru – do 9 stycznia 2006
roku,

Zamkni cie Publicznej Oferty w ramach prawa poboru – 9 stycznia
2006 roku,

Rozpocz cie przyjmowania zapisów na Akcje serii E nieobj tych w
ramach Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach
wykonywania prawa poboru - 10 stycznia 2007,

Zako czenie przyjmowania zapisów na Akcje serii E nieobj tych w
ramach Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach
wykonywania prawa poboru - 12 stycznia 2007,

Przydzia  Akcji serii E nieobj tych w ramach Zapisów Podstawowych
i Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru - 15 stycznia
2007,

Zamkni cie Publicznej Oferty Akcji serii E - 15 stycznia 2007.

Prawo do Dywidendy Akcje serii E b d  uczestniczy  w dywidendzie wypracowanej od
dnia 1 stycznia 2006 roku, tj. za ca y rok obrotowy 2006, na równi z
pozosta ymi akcjami Spó ki.

Podatek od Dywidendy Od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychodów
z dywidend pobiera si  zrycza towany podatek dochodowy
w wysoko ci 19% uzyskanego przychodu. Szczegó y dotycz ce
opodatkowania znajduj  si  punkcie Informacje na temat potr cania
u ród a podatków od dochodu.

Planowany Rynek Notowa  Emitent b dzie ubiega  si  o dopuszczenie Akcji Spó ki do obrotu
na rynku regulowanym, tj. Gie dzie Papierów Warto ciowych w
Warszawie. Do czasu zarejestrowania podwy szenia kapita u
zak adowego inwestorzy b d  mogli dokonywa  obrotu na GPW
Prawami do Akcji Serii E. Po zarejestrowaniu podwy szenia kapita u
zak adowego Prawa do Akcji zostan  automatycznie zamienione na
Akcje Serii E.

Dokumenty do wgl du W okresie wa no ci Prospektu w siedzibie Emitenta mo na
zapoznawa  si  z nast puj cymi dokumentami lub ich kopiami:

Statut Emitenta,

Historyczne informacje finansowe za lata 2003 – 2006,

Tre  uchwa  Zgromadzenia Wspólników Spó ki
PROJPRZEM Spó ka Akcyjna z siedzib  w Bydgoszczy z dnia
12 pa dziernika 2006 roku,

Regulamin Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A.
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CZYNNIKI RYZYKA

1. Czynniki ryzyka zwi zane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi
dzia alno

1.1. Ryzyko zwi zane z sytuacj  makroekonomiczn  w Polsce i Europie

PROJPRZEM S.A. koncentruje swoj  dzia alno  budowlan  na rynku krajowym, natomiast
wytwarzane przez Spó k  wyroby stalowe (pomosty, wyroby finalne) kierowane s  g ównie na eksport
do krajów Unii Europejskiej, a w szczególno ci do odbiorców niemieckich. Z tego wzgl du wyniki
finansowe Emitenta i jego Grupy Kapita owej zale  od czynników zwi zanych z sytuacj
makroekonomiczn  Polski oraz krajów, do których Spó ka eksportuje swoje wyroby. Szczególnie
istotne dla sytuacji finansowej Emitenta s : stopa wzrostu PKB, wzrost poziomu inwestycji, stopa
inflacji, polityka monetarna i podatkowa pa stwa, poziom inwestycji przedsi biorstw, wielko  deficytu
bud etowego i poziom bezrobocia. Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej mog
generowa  ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta dzia alno ci gospodarczej.

Analizuj c sytuacj  Emitenta nale y zwróci  uwag  na zdecydowany wzrost nak adów
inwestycyjnych, który mo na zaobserwowa  na terenie Polski od 2005 roku. Jest on zwi zany z
rozwojem firm krajowych, nap ywem kapita u zagranicznego, a tak e zwi kszaj cym si  nap ywem
unijnych rodków pomocowych. Proces ten mo e spowodowa  znacz cy wzrost popytu na us ugi
budowlano-monta owe, w których Emitent si  specjalizuje, a tym samym zmniejszy  ryzyko zwi zane
z sytuacj  makroekonomiczn  Polski. Istotne ró nice kosztów produkcji konstrukcji stalowych
pomi dzy Polsk  a krajami, do których PROJPRZEM S.A. eksportuje, wp ywaj  na zmniejszenie
ryzyka spadku warto ci sprzeda y zagranicznej Emitenta.

1.2. Ryzyko zwi zane z otoczeniem prawnym

Regulacje prawne w Polsce ulegaj  cz stym zmianom. Przepisy prawne dotycz ce prowadzenia
dzia alno ci gospodarczej przez Emitenta, które w ostatnich latach ulegaj  cz stym zmianom, to
przede wszystkim: prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpiecze  spo ecznych, prawo handlowe,
prawo budowlane. Wej cie w ycie trzech nowych ustaw reguluj cych funkcjonowanie rynku
kapita owego (ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach
publicznych, jak te  ustawa o nadzorze nad rynkiem kapita owym) powoduje po stronie Emitenta
konieczno  dostosowania si  do nowo obowi zuj cych regulacji, w szczególno ci w zakresie nowych
obowi zków spó ek publicznych. Na zmiany legislacyjne w Polsce znacz cy wp yw wywiera równie
implementacja prawa unijnego.

Ka dorazowa zmiana przepisów mo e przyczyni  si  do podniesienia poziomu kosztów dzia alno ci
Emitenta oraz wp yn  na jego wyniki finansowe. Taki stan rzeczy nie sprzyja prawid owej ocenie
przysz ych zdarze  i opracowaniu strategii na d u szy okres.

1.3. Ryzyko zwi zane z potencjalnymi zmianami przepisów podatkowych i
ró nicami w ich interpretacji

Jednym z istotniejszych czynników, które mog  mie  wp yw na dzia alno  Emitenta, mog  by
zmiany systemu podatkowego oraz zmiany przepisów podatkowych. Ponadto wiele z obecnie
obowi zuj cych przepisów podatkowych nie zosta o sformu owanych w sposób dostatecznie
precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wyk adni, co mo e powodowa  sytuacje odmiennej ich
interpretacji przez Emitenta i przez organy skarbowe. W zwi zku z rozbie nymi interpretacjami
przepisów podatkowych w przypadku spó ki z obszaru Polski zachodzi wi ksze ryzyko ni
w przypadku spó ki dzia aj cej w bardziej stabilnych systemach podatkowych.
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2. Czynniki ryzyka zwi zane bezpo rednio z dzia alno ci  Emitenta

2.1. Ryzyko walutowe

Emitent znacz c  cz  sprzeda y generuje z tytu u eksportu. W 2005 roku przychody netto ze
sprzeda y na eksport stanowi y 50,2% przychodów netto ze sprzeda y ogó em. Najwi ksze kontrakty
eksportowe Emitenta s  rozliczane w euro. W zwi zku z powy szym istnieje potencjalne ryzyko
zwi zane ze zmienno ci  kursu euro do z otego. Spadek kursu tej waluty w stosunku do z otego mo e
powodowa  obni enie rentowno ci w zwi zku z realizacj  kontraktu. Du e wahania kursu euro mog
te  negatywnie wp yn  na proces planowania i bud etowania w Spó ce. PROJPRZEM S.A. stara si
minimalizowa  ryzyko kursowe poprzez zawieranie zabezpieczaj cych transakcji walutowych oraz
dokonywanie p atno ci w euro za materia y niezb dne do produkcji konstrukcji stalowych.

2.2. Ryzyko zwi zane z cenami stali

Stal konstrukcyjna stanowi podstawowy materia , który s u y Emitentowi w procesie wytwarzania
budowlanych konstrukcji stalowych i pomostów prze adunkowych. Zmienno  cen stali jest istotna dla
kontraktów realizowanych ze sta  cen . Ponadto gwa towne zmiany ceny tego materia u mog
wp ywa  na decyzje inwestorów co do sposobu budowania z wykorzystaniem stali lub mog
powodowa  rezygnacj  z inwestycji w ogóle. Jak jednak wskazuje do wiadczenie, rynek stali po
gwa townych wzrostach cen stabilizuje si  i ceny si  obni aj  – taka sytuacja mia a miejsce w 2004
roku. Tym niemniej, obserwuj c konsolidacj  producentów stali w Europie i na wiecie nale y liczy
si  z tym, e ceny tego surowca mog  stopniowo wzrasta .

Emitent zabezpiecza si  przed zmianami cen stali poprzez kalkulacj  indywidualn  zlece  w oparciu o
aktualne ceny stali (cykl produkcji konstrukcji stalowych wynosi rednio 6 tygodni, co powoduje, e
ewentualne wzrosty ceny stali s  uwzgl dnione w kalkulacjach nowych zlece ). W przypadku
realizacji kontraktów ramowych ze sta  cen  Emitent niweluje ryzyko silnych zmian cen stali poprzez
renegocjacj  cen z kontrahentami. W odró nieniu od rynku metali kolorowych nie funkcjonuje rynek
kontraktów terminowych na stal czarn .

2.3. Ryzyko zwi zane z konkurencj

Rynek budowlany z roku na rok staje si  coraz bardziej konkurencyjny. Na terenie Polski dzia aj  w
zasadzie wszystkie znacz ce europejskie firmy budowlane. Podmioty polskie cz  si  tworz c silne
grupy kapita owe. Na wyniki osi gane przez Emitenta mo e mie  wp yw obni anie cen oferowanych
us ug przez konkurentów. Niektórzy z nich, w celu pozyskania zlecenia, sk adaj  oferty z zani onymi
cenami, niekiedy nawet poni ej kosztów w asnych, z zamiarem pó niejszej korekty warto ci kontraktu.
W wi kszo ci przetargów na roboty budowlane decyduj cym kryterium przyznania zamówienia jest
cena. Taka sytuacja mo e spowodowa  zmniejszenie ilo ci pozyskanych przez Emitenta zamówie
oraz spadek sprzeda y z dzia alno ci budowlanej. PROJPRZEM S.A. koncentruje si  na wzmacnianiu
pozycji rynkowej i powi kszaniu przewagi konkurencyjnej poprzez wiadczenie us ug o wysokiej
jako ci i terminowo ci oraz oferowanie kompleksowych rozwi za . W zakresie produkcji konstrukcji
stalowych nie mo na wykluczy  wzrostu konkurencji ze strony firm polskich i zagranicznych, w
szczególno ci zlokalizowanych w krajach dysponuj cych ni szymi kosztami produkcji przemys owej.
Ich wej cie na rynek Unii Europejskiej mo e negatywnie wp yn  na baz  klientów i wielko
sprzeda y osi ganej przez Emitenta.

2.4. Ryzyko zwi zane z realizowanymi kontraktami

Proces budowlany jest z o ony. Na jego prawid owy przebieg ma wp yw wiele czynników, do których
nale  wspó praca z dostawcami, podwykonawcami i innymi podmiotami wyst puj cymi przy realizacji
inwestycji. Realizuj c inwestycj  budowlan  Emitent ponosi ryzyko b du, który mo e wp yn  na
jako  i terminowo  wykonania robót budowlanych. Zgodnie z prawem polskim Emitent odpowiada
wobec inwestorów za dzia anie zatrudnionych przez siebie podwykonawców. Emitent minimalizuje to
ryzyko poprzez wspó prac  ze sprawdzonymi podwykonawcami i dostawcami, których cechuje
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odpowiednio wysoka jako  wiadczonych us ug. Ponadto odpowiedni standing finansowy
podwykonawców umo liwia wyegzekwowanie od nich ewentualnych kar umownych, którymi
obci ony móg by zosta  Emitent. Zapisy w zakresie kar umownych s  postanowieniami
standardowymi stosowanymi w kontraktach budowlanych. Spó ka minimalizuje ryzyko wyst pienia kar
umownych poprzez ograniczanie górnej wysoko ci kary, zazwyczaj do 10% warto ci kontraktu.
Ponadto, Emitent stosuje w umowach tzw. „klauzul  si y wy szej” – pozwala ona unikn
odpowiedzialno ci z powodu dzia a  i przyczyn niezale nych od Emitenta. Przy wytwarzaniu
konstrukcji stalowych wyst puje tak e ryzyko opó nienia realizacji zamówienia. Tak e w tym
przypadku ryzyko jest ograniczane w drodze wspó pracy z wypróbowanymi firmami
podwykonawczymi oraz poprzez sprawnie funkcjonuj ce procedury kontroli wewn trznej i monitoringu
realizacji zlece .

2.5. Ryzyko zwi zane z uzale nieniem od g ównych odbiorców

Zdecydowan  wi kszo  produkcji konstrukcji stalowych Emitent sprzedaje w oparciu o wieloletnie
umowy ramowe. W 2005 roku sprzeda  na podstawie takich umów stanowi a 42,9% sprzeda y
ogó em, przy czym sprzeda  do najwi kszego odbiorcy, którym jest Cardo Door Docking Production z
siedzib  w Wennigsen (Niemcy), Gottlieb-Daimler-Str.12, wynios a 36,3% sprzeda y ogó em. W
pierwszych trzech kwarta ach 2006 r. warto  sprzeda y na rzecz tego kontrahenta wynios a 35.629
tys. z otych, to jest 30,3% sprzeda y ogó em. Ewentualne rozwi zanie umowy z Cardo Door Docking
Production mog oby w niekorzystny sposób wp yn  na sprzeda  Emitenta. Ryzyko minimalizuje fakt,
e Emitent jest znacz cym dostawc  dla tej firmy i innych kontrahentów, z którymi jest zwi zany

umowami ramowymi. Najwi kszym odbiorc  robót budowlanych w roku 2006 jest firma GS
Engineering & Construction Poland sp. z o.o. z siedzib  w Biskupicach Podgórnych. Warto  umów
zawartych z tym kontrahentem na budowy obiektów dla LG i Dong Seo w Kobierzycach wynosi 54.281
tys. z otych. Umowy o roboty budowlane zawierane przez Emitenta nie s  umowami ramowymi i
dotycz  realizacji poszczególnych zamówie . Nie mo na wykluczy , e w przysz o ci Emitentowi nie
uda si  pozyska  kontrahenta, z którym zawarte zostan  umowy o podobnej warto ci.

2.6. Ryzyko zwi zane z procesem poszukiwania nowych kontraktów

Wi kszo  zamówie  budowlanych Emitent pozyskuje w wyniku wygrania post powa
przetargowych, w tym tak e zamówie  publicznych. Nie ma pewno ci, e w przysz o ci Spó ka
osi gnie posiadany obecnie poziom kontraktów w uj ciu ilo ciowym i warto ciowym. Ewentualny
spadek wygranych przetargów, a tym samym otrzymanych zamówie , mo e negatywnie wp yn  na
osi gane wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju.

2.7. Ryzyko zwi zane z niedotrzymaniem przez zleceniodawców terminów
p atno ci oraz ich wyp acalno ci

Cz  przychodów ze sprzeda y Emitent osi ga poprzez wiadczenie us ug budowlano-
monta owych. Spó ka uczestniczy w projektach budowlanych, które inwestor realizuje za pomoc
generalnych wykonawców i ich podwykonawców. Du a liczba i wielostopniowo  podmiotów
uczestnicz cych w procesach budowlanych sprawia, e w przypadku wykonywania prac w
charakterze podwykonawcy po stronie Emitenta wyst puj  nie tylko ryzyka zwi zane z wykonywaniem
zawartych umów, ale tak e ryzyka zwi zane z kondycj  finansow  zleceniodawców oraz ich
zdolno ci  do terminowego regulowania zobowi za . Ryzyko Emitenta jest ograniczone dzi ki
przepisom kodeksu cywilnego, które ustanawiaj  solidarn  odpowiedzialno  inwestora i wykonawcy
za sp at  nale no ci wobec podwykonawcy.

Podpisywane przez Emitenta umowy dotycz ce realizacji robót budowlanych zawieraj  zazwyczaj
harmonogram p atno ci za poszczególne etapy budowy oraz zapisy dotycz ce tzw. fakturowania
cz ciowego za wykonywane roboty. Istnieje ryzyko, e mimo wykonania danego etapu prac,
zleceniodawca nie wywi e si  lub nie wywi e si  terminowo z uzgodnionych p atno ci. Taka
sytuacja mo e niekorzystnie wp ywa  na bie c  sytuacj  finansow  Emitenta. Ryzyko
niewyp acalno ci inwestora jest w pewnym stopniu minimalizowane dzi ki przepisom ustawy z dnia 9
lipca 2003 roku o gwarancji zap aty za roboty budowlane. W my l przepisu art. 4 ust. 1 wy ej
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wymienionej ustawy wykonawca robót budowlanych mo e w ka dym czasie da  od zamawiaj cego
gwarancji zap aty do wysoko ci ewentualnego roszczenia z tytu u wynagrodzenia wynikaj cego z
umowy oraz zlece  dodatkowych. Natomiast w my l przepisu art. 5 wspomnianej wy ej ustawy, w
sytuacji, gdy wykonawca nie uzyska wystarczaj cej gwarancji zap aty w odpowiednim, wyznaczonym
przez siebie terminie, jest uprawniony do wstrzymania si  od wykonywania robót i oddania obiektu
zamawiaj cemu. Po wyznaczeniu na pi mie dodatkowego terminu do udzielenia gwarancji zap aty i
jego bezskutecznym up ywie wykonawca jest uprawniony do odst pienia od umowy z winy
zamawiaj cego. Brak wystarczaj cej gwarancji zap aty stanowi przeszkod  w wykonywaniu robót
budowlanych z przyczyn le cych po stronie zamawiaj cego i uprawnia wykonawc  do dania
wynagrodzenia na podstawie przepisu art. 639 Kodeksu cywilnego.

2.8. Ryzyko zwi zane z sezonowo ci  sprzeda y

Cech  charakterystyczn  prowadzenia dzia alno ci w sektorze budowlanym s  wahania w zakresie
sprzeda y, które zale  od warunków atmosferycznych. Miesi ce zimowe wi  si  ze zmniejszeniem
aktywno ci budowlanej. Mo e mie  to du e znaczenie, w szczególno ci w przypadku wysokich
spadków temperatury. Najwi ksz  warto  sprzeda y Spó ka uzyskuje w II i III kwartale roku
kalendarzowego.

2.9. Ryzyko zwi zane z utrzymaniem kluczowych pracowników

Dzia alno  Emitenta oraz perspektywy jego rozwoju zale  w du ej mierze od zaanga owania,
do wiadczenia i kwalifikacji zatrudnianych pracowników. Wynagrodzenie w polskiej gospodarce (w
tym w Grupie Kapita owej PROJPRZEM S.A.) jest ni sze ni  w wielu innych krajach europejskich. Po
przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej polscy pracownicy coraz cz ciej wybieraj  mo liwo
podj cia pracy za granic , co skutkuje zauwa alnym odp ywem kadr. W celu zapobie enia utraty
wykwalifikowanych pracowników polscy pracodawcy b d  zmuszeni do podnoszenia stawek
wynagrodzenia, co mo e wp yn  na wzrost kosztów prowadzenia dzia alno ci. W zwi zku z tym
istnieje ryzyko utraty wykwalifikowanej kadry b d  te  ryzyko rosn cych kosztów utrzymania tej e
kadry.

2.10. Ryzyko zwi zane z nieefektywnym wykorzystaniem rodków z planowanej
emisji akcji z prawem poboru

Podstawowymi celami emisji akcji serii E jest pozyskanie rodków pieni nych na: przej cia firm
dzia aj cych w bran y budowlanej i produkcyjnej, inwestycje rozwojowe w sferze produkcyjnej
Emitenta oraz rozpocz cie prowadzenia dzia alno ci deweloperskiej. Nie ma jednak pewno ci, e
Emitentowi uda si  przeprowadzi  planowany program przej  czy te  rozwin  dzia alno
dewelopersk . Mo e to wp yn  na osi gni cie mniejszego ni  zak adany wzrostu wyników
finansowych.
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3. Czynniki ryzyka zwi zane z akcjami

3.1. Ryzyko nie doj cia Publicznej Oferty do skutku

Emisja Akcji Serii E nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:
a) nie zostanie subskrybowane i nale ycie op acone co najmniej 1 000 000 Akcji serii E

oferowanych na zasadach okre lonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz
niniejszym Prospekcie,

b) Zarz d nie zg osi do s du rejestrowego uchwa y o podwy szeniu kapita u zak adowego w
drodze emisji Akcji Oferowanych serii E w terminie 6 miesi cy od dnia zatwierdzenia
prospektu emisyjnego przez KNF,

c) wydane zostanie prawomocne postanowienie s du rejestrowego odmawiaj ce
zarejestrowania podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki w drodze emisji Akcji
Oferowanych.

Rejestracja podwy szenia kapita u zak adowego w drodze emisji Akcji Oferowanych serii E zale y
równie  od z o enia przez Zarz d Spó ki o wiadczenia okre laj cego wielko  podwy szenia kapita u
zak adowego Emitenta na podstawie liczby Akcji oferowanych obj tych wa nymi zapisami.
O wiadczenie to, z o one zgodnie z art. 310 KSH w zwi zku z art. 431 § 7 KSH, powinno okre li
wysoko  kapita u zak adowego po zako czeniu publicznej subskrypcji w granicach okre lonych w
uchwale o podwy szeniu kapita u zak adowego w drodze emisji Akcji Oferowanych serii E.

Niez o enie powy szego o wiadczenia przez Zarz d spowodowa oby niemo no  rejestracji
podwy szenia kapita u zak adowego w drodze emisji Akcji Oferowanych serii E, a tym samym
niedoj cie emisji Akcji Oferowanych serii E do skutku.

W przypadku niedoj cia Oferty Publicznej do skutku, zwrot wp at odb dzie si  w terminie i na
zasadach opisanych w pkt 5.1.4 i 5.1.8 Dokumentu Ofertowego. Emitent zwraca uwag , e wp aty
zostan  zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowa .

3.2. Ryzyko zwi zane z odwo aniem lub odst pieniem od Oferty Publicznej

Emitent zastrzega sobie prawo do odwo ania subskrypcji Akcji Serii E przed jej rozpocz ciem lub te
do odst pienia od subskrypcji Akcji Serii E w czasie jej trwania na zasadach okre lonych w cz ci
Prospektu pod nazw  „Odst pienie od oferty” w rozdziale „Subskrypcja”. Nie mo na wykluczy , e
Emitent podejmie decyzj  o odwo aniu lub o odst pieniu od subskrypcji Akcji Serii E po jej
rozpocz ciu w przypadku zaistnienia zdarzenia, którego nie mo na by  wcze niej przewidzie . W
sytuacji odwo ania lub odst pienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej, stosowna decyzja Emitenta
zostanie podana do wiadomo ci publicznej w trybie aneksu do prospektu emisyjnego zgodnie z art. 51
Ustawy o Ofercie Publicznej. W takim przypadku zwrot wp at odb dzie si  w terminie i na zasadach
opisanych w pkt 5.1.4 i 5.1.8 Dokumentu Ofertowego. Emitent zwraca uwag , e wp aty zostan
zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowa .

3.3. Ryzyko zwi zane z wyd u eniem czasu przyjmowania zapisów

Zgodnie z zapisami niniejszego Prospektu Zarz d Emitenta zastrzega sobie prawo do zmiany
terminów Oferty Publicznej, w tym wyd u enia terminu przyjmowania zapisów na Akcje serii E. W
takim przypadku, zostanie podana do publicznej wiadomo ci stosowna informacja, poprzez
udost pnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do prospektu. Aneks zostanie przekazany do
publicznej wiadomo ci w sposób, w jaki zosta  opublikowany prospekt. Wyd u enie terminu
przyjmowania zapisów na oferowane akcje mo e spowodowa  zamro enie na pewien okres rodków
finansowych wniesionych przez inwestorów w formie dokonanych wp at na akcje.
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3.4. Ryzyko zwi zane z odmow  lub opó nieniem wprowadzenia Praw Poboru
Akcji, Praw do Akcji lub Akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz
charakterem Praw do Akcji

Dopuszczenie Praw Poboru Akcji, Akcji oraz Praw do Akcji do obrotu gie dowego wymaga spe nienia
szeregu wymogów przewidzianych regulacjami GPW. Decyzja odpowiednich w adz GPW nie
dopuszczaj ca Prawa Poboru Akcji, Praw do Akcji lub Akcji do obrotu gie dowego lub opó nienie w
tym zakresie utrudni dokonywanie obrotu nimi.

Nale y tak e zauwa y , e charakter obrotu Prawami do Akcji rodzi ryzyko, e w sytuacji nie doj cia
do skutku emisji Akcji serii E posiadacz PDA otrzyma zwrot rodków w wysoko ci iloczynu liczby PDA
znajduj cych si  na koncie posiadacza oraz ceny emisyjnej jednej Akcji serii E, co spowoduje, e w
przypadku nabycia Praw do Akcji na rynku wtórnym po cenie wy szej od ceny emisyjnej Akcji serii E
posiadacz poniesie strat .

3.5. Ryzyko zwi zane z nabywaniem praw poboru Akcji Oferowanych serii E

Emitent zwraca uwag  inwestorom, e zapisane na ich rachunkach inwestycyjnych prawa poboru
Akcji Oferowanych b d  przedmiotem notowa  na GPW w systemie notowa  ci g ych w terminie
wskazanym w komunikacie GPW. Wraz z zako czeniem notowa  praw poboru, nie b dzie mo liwe
ich zbycie na GPW, a jedynie obj cie Akcji Oferowanych w ich wykonaniu. Obj cie Akcji Oferowanych
wi e si  z konieczno ci  ich op acenia. Niewykonane prawo poboru wygasa.

3.6. Ryzyko zwi zane z zawieszeniem obrotu Akcjami lub wykluczeniem Akcji z
obrotu na rynku regulowanym

W przypadkach wskazanych w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na danie KNF,
GPW w Warszawie S.A. mo e zawiesi  obrót akcjami lub wykluczy  akcje z obrotu na rynku
regulowanym lub wyda  decyzj  o wykluczeniu papierów warto ciowych z obrotu na rynku
regulowanym. Dodatkowo, mo liwo  zawieszenia obrotu akcjami lub wykluczenia akcji z obrotu na
GPW przewiduj  § 30 i § 31 Regulaminu GPW. Nie ma pewno ci, e taka sytuacja nie wyst pi w
przysz o ci w odniesieniu do Akcji Emitenta, co mia oby negatywny wp yw na ich p ynno , a co za
tym idzie na mo liwo  ich zbycia po cenie odpowiadaj cej ich warto ci rynkowej.

3.7. Ryzyko zwi zane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane

Inwestor nabywaj cy Akcje Oferowane powinien mie  na uwadze, e ryzyko bezpo redniego
inwestowania w akcje na rynku kapita owym jest zdecydowanie wi ksze od inwestycji w papiery
d u ne czy te  jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Wynika to z nieprzewidywalno ci
zmian kursów akcji zarówno w krótkim, jak i w d ugim okresie. W przypadku polskiego rynku
kapita owego ryzyko to jest relatywnie wi ksze ni  na rynkach rozwini tych. Jest to zwi zane
z pocz tkow  faz  rozwoju rynku polskiego, a co za tym idzie – znacznymi wahaniami cen
i stosunkowo niewielk  p ynno ci . Nie mo na wykluczy , e inwestor mo e odnotowa  strat  w
wyniku inwestycji w akcje Emitenta.

3.8. Ryzyko wynikaj ce z art. 16 i art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej

Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego
podejrzenia naruszenia przepisów prawa w zwi zku z ofert  publiczn  lub w zwi zku z ubieganiem si
o dopuszczenie papierów warto ciowych do obrotu na rynku regulowanym przez Emitenta lub inne
podmioty uczestnicz ce w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie Emitenta albo uzasadnionego
podejrzenia, e takie naruszenie mo e nast pi , KNF mo e:

1) nakaza  wstrzymanie dopuszczenia papierów warto ciowych do obrotu na rynku
regulowanym na okres nie d u szy ni  10 dni roboczych,
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2) zakaza  dopuszczenia papierów warto ciowych do obrotu na rynku regulowanym,

3) opublikowa  na koszt emitenta lub wprowadzaj cego informacj  o niezgodnym z prawem
dzia aniu w zwi zku z ubieganiem si  o dopuszczenie papierów warto ciowych do obrotu na
rynku regulowanym albo w zwi zku z ubieganiem si  o dopuszczenie papierów
warto ciowych do obrotu na rynku regulowanym.

Komisja mo e tak e zastosowa  rodki, o których mowa w art. 16 lub 17, gdy z tre ci prospektu
emisyjnego, wynika, e:

1) oferta publiczna papierów warto ciowych lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym w znacz cy sposób narusza yby interesy inwestorów,

2) utworzenie emitenta nast pi o z ra cym naruszeniem prawa, którego skutki pozostaj  w mocy,

3) dzia alno  emitenta by a lub jest prowadzona z ra cym naruszeniem przepisów prawa,
którego skutki pozostaj  w mocy; lub

4) status prawny papierów warto ciowych jest niezgodny z przepisami prawa.

W zwi zku z powy szym inwestor mo e ponie  koszty zamro enia rodków finansowych lub mo e
mie  ograniczon  mo liwo  obrotu obj tymi akcjami.

3.9. Ryzyko wynikaj ce z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, gdyby wymaga o tego
bezpiecze stwo obrotu na rynku regulowanym lub by by zagro ony interes inwestorów, GPW na

danie KNF, wstrzyma dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpocz cie notowa  akcji
Emitenta, na okres nie d u szy ni  10 dni.

W przypadku, gdyby obrót akcjami Emitenta by  dokonywany w okoliczno ciach wskazuj cych na
mo liwo  zagro enia prawid owego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpiecze stwa obrotu
na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów – na danie KNF – GPW zawiesi obrót tymi
papierami na okres nie d u szy ni  miesi c.

Ponadto na danie KNF, GPW wykluczy z obrotu akcje Emitenta w przypadku, gdyby obrót nimi
zagra a  w sposób istotny prawid owemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpiecze stwu
obrotu na tym rynku, albo powodowa  naruszenie interesów inwestorów.

W zaistnia ych przypadkach inwestor mo e mie  ograniczon  mo liwo  obrotu obj tymi akcjami
Emitenta.
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DOKUMENT REJESTRACYJNY

1. Osoby odpowiedzialne

1.1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym

1.1.1. Emitent

Firma PROJPRZEM Spó ka Akcyjna

Adres siedziby ul. Bernardy ska 13, 85-029 Bydgoszcz

G ówny telefon: +48 (52) 376 74 01

Numer telefaksu: +48 (52) 376 74 03

Strona internetowa: www.projprzem.com

Osoby dzia aj ce w imieniu Emitenta:

Henryk Chyli ski – Prezes Zarz du

W adys aw Pietrzak – Wiceprezes Zarz du ds. finansowo-ksi gowych

Tadeusz Nawrocki – Wiceprezes Zarz du ds. technicznych

Osoby dzia aj ce w imieniu Emitenta odpowiedzialne s  za wszystkie informacje zawarte
w Prospekcie.

Dzia aj c w imieniu Emitenta, o wiadczamy, ze zgodnie z nasz  najlepsz  wiedz  i przy do o eniu
nale ytej staranno ci, by zapewni  taki stan, informacje zawarte w Prospekcie s  prawdziwe, rzetelne
i zgodne ze stanem faktycznym oraz, e w Prospekcie nie pomini to niczego, co mog oby wp ywa  na
jego znaczenie.

Tadeusz Nawrocki W adys aw Pietrzak Henryk Chyli ski

Wiceprezes Zarz du Wiceprezes Zarz du Prezes Zarz du

ds. technicznych ds. finansowo-ksi gowych

http://www.projprzem.com
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1.2. Podmioty sporz dzaj ce projekt

1.2.1. Doradca Finansowy

Firma CC Group Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci

Adres siedziby ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa

G ówny telefon: +48 (22) 529 04 00

Numer telefaksu: +48 (22) 529 04 01

Strona internetowa: www.ccgroup.com.pl

Osoby dzia aj ce w imieniu Doradcy Finansowego:

Adam Kalkusi ski – Prezes Zarz du

Ma gorzata Ciepiela – Cz onek Zarz du

Doradca Finansowy sporz dzi  nast puj ce cz ci Prospektu:

w Podsumowaniu: pkt. 1, 2, 3, 4,

w Czynnikach Ryzyka: pkt. 1, 2,

w Dokumencie Rejestracyjnym: pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 20.1-20.7, 20.9, 23, 24, 25

w Dokumencie Ofertowym: pkt. 1, 2, 7, 8, 9

http://www.ccgroup.com.pl
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1.2.2. Doradca Prawny

Firma  Kancelaria Radców Prawnych, Leszek Czarny, Wojciech
Budny i Wspólnicy Spó ka Komandytowa

Adres siedziby Skwer ks. Kard. Stefana Wyszy skiego 5, 01-015 Warszawa

G ówny telefon: +48 (22) 436 03 92

Numer telefaksu: +48 (22) 436 03 93

Strona internetowa: www.czarny-budny.pl

Osoby dzia aj ce w imieniu Doradcy Prawnego:

Wojciech Budny – Radca Prawny

Doradca Prawny sporz dzi  nast puj ce cz ci Prospektu:

w Dokumencie Rejestracyjnym: pkt. 7, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20.8, 21, 22

w Dokumencie Ofertowym: pkt. 3, 4, 5.3.1.

http://www.czarny-budny.pl
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1.2.3. Oferuj cy

Firma Dom Maklerski PKO BP

Adres siedziby ul. Pu awska 15, 02-515 Warszawa

G ówny telefon: +48 (22) 521 80 00

Numer telefaksu: +48 (22) 521 79 46

Strona internetowa: www.dm.pkobp.pl

Osoby dzia aj ce w imieniu Oferuj cego:

Jan Ku ma – Dyrektor Zarz dzaj cy

Katarzyna Michalczuk – Zast pca Dyrektora

BDM PKO BP sporz dzi  nast puj ce cz ci Prospektu:

w Podsumowaniu: pkt. 5.1

w Czynnikach Ryzyka: pkt. 3,

w Dokumencie Ofertowym: pkt. 5 i 6,

http://www.dm.pkobp.pl
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2. Biegli rewidenci

2.1. Historyczne informacje finansowe za okresy zako czone 31.12.2005 r.,
31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r., statutowe sprawozdanie finansowe za okres
1.01.2005 r. – 31.12.2005 r., statutowe sprawozdanie finansowe za okres za
okres 1.01.2004 r. – 31.12.2004 r. oraz statutowe sprawozdanie finansowe za
okres 1.01.2003 r. – 31.12.2003 r.

Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. oraz skonsolidowanego
sprawozdania Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. za okres 1 stycznia 2003 roku do 31
grudnia 2003 roku przeprowadzi a:

Nazwa (firma) KORPEX-AUDYTOR Sp. z o.o.

Siedziba Bydgoszcz

Adres Ul. Glinki 58, 85-174 Bydgoszcz

Podmiot wpisany jest na list  podmiotów uprawnionych do badania sprawozda  finansowych,
prowadzon  przez Krajow  Izb  Bieg ych Rewidentów, pod numerem 779.

Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2003 przeprowadzi a Pani Alicja Siwak –
Bieg y Rewident wpisany na list  bieg ych rewidentów pod numerem 5338/3118 oraz Pan W adys aw
Siwak – Bieg y Rewident wpisany na list  bieg ych rewidentów pod numerem 3640/3002.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. za rok 2003
przeprowadzi a Pani Alicja Siwak – Bieg y Rewident wpisany na list  bieg ych rewidentów pod
numerem 5338/3118.

Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. oraz skonsolidowanego
sprawozdania Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. za okres 1 stycznia 2004 roku do 31
grudnia 2004 roku przeprowadzi a:

Nazwa (firma) Kancelaria Bieg ego Rewidenta Alicja Siwak

Siedziba Bydgoszcz

Adres Ul. Strzelecka 32/5, 85-309 Bydgoszcz

Podmiot wpisany jest na list  podmiotów uprawnionych do badania sprawozda  finansowych,
prowadzon  przez Krajow  Izb  Bieg ych Rewidentów, pod numerem 2124.

Badanie wymienionych sprawozda  finansowych za rok 2004 przeprowadzi a Pani Alicja Siwak –
Bieg y Rewident wpisany na list  bieg ych rewidentów pod numerem 5338/3118.

Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. oraz skonsolidowanego
sprawozdania Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. za okres 1 stycznia 2005 roku do 31
grudnia 2005 roku przeprowadzi a:

Nazwa (firma) HLB Fr ckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.

Siedziba Pozna

Adres Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Pozna



Dokument Rejestracyjny

                                                                                              Prospekt Emisyjny Akcji PROJPRZEM SA26

Podmiot wpisany jest na list  podmiotów uprawnionych do badania sprawozda  finansowych,
prowadzon  przez Krajow  Izb  Bieg ych Rewidentów, pod numerem 238.

Badanie wymienionych sprawozda  finansowych za rok 2005 przeprowadzi  Pan Jan Letkiewicz –
Bieg y Rewident wpisany na list  bieg ych rewidentów pod numerem 9530/7106.

Przegl d jednostkowego sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. oraz skonsolidowanego
sprawozdania Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. za okres 1 stycznia 2006 roku do 30
czerwca 2006 roku przeprowadzi a:

Nazwa (firma) REWIT Ksi gowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

Siedziba Gda sk

Adres Ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gda sk

Podmiot wpisany jest na list  podmiotów uprawnionych do badania sprawozda  finansowych,
prowadzon  przez Krajow  Izb  Bieg ych Rewidentów, pod numerem 101.

Przegl d wymienionych sprawozda  finansowych za rok 2006 przeprowadzi  Pani Ma gorzata
Wojnowska – Bieg y Rewident wpisany na list  bieg ych rewidentów pod numerem 10265/7564.

2.2. Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany Bieg ego Rewidenta

Wyboru bieg ego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spó ki. Taki tryb wyboru audytora wynika z §
11 Statutu Emitenta. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru audytora na podstawie nades anych ofert,
przy uwzgl dnieniu obowi zuj cych Spó k  Zasad Dobrych Praktyk, w tym zasady nr 42. Zasada ta
zak ada, e „W celu zapewnienia niezale no ci opinii spó ka powinna dokonywa  zmiany bieg ego
rewidenta przynajmniej raz na pi  lat.[…]”

W ocenie Zarz du PROJPRZEM S.A. wybór przez Rad  Nadzorcz  Spó ki bieg ego rewidenta, do
badania sprawozda  finansowych Spó ki za kolejne lata, by  konsekwencj  wyboru najkorzystniejszej
oferty.
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3. Wybrane informacje finansowe

Zaprezentowane poni ej wybrane historyczne informacje finansowe zosta y opracowane na podstawie
zbadanych przez bieg ego rewidenta skonsolidowanych sprawozda  finansowych Grupy Kapita owej
PROJPRZEM S.A.:

 za rok obrotowy 2003 – sprawozdanie zosta o sporz dzone zgodnie z polskimi zasadami
rachunkowo ci (PSR),

 za rok obrotowy 2005 wraz z danymi porównywalnymi za rok 2004 – sprawozdanie zosta o
sporz dzone zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej (MSSF)
og oszonymi w formie rozporz dze  przez Komisj  Wspólnot Europejskich.

Umieszczone w prospekcie dane za rok 2004 stanowi  dane porównywalne wykazane w
skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. za rok 2005.

Podlegaj ce ocenie dane finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku oraz dane za
analogiczny okres roku poprzedniego wynikaj  ze ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. sporz dzonego zgodnie z MSSF. Sprawozdanie to podlega o
przegl dowi przez bieg ego rewidenta zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w tym zakresie.

Podlegaj ce ocenie dane finansowe za okres od 1 stycznia do 30 wrze nia 2006 roku oraz dane za
analogiczny okres roku poprzedniego wynikaj  ze ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. sporz dzonego zgodnie z MSSF. Sprawozdanie to, zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami w tym zakresie, nie podlega o ani przegl dowi ani badaniu przez bieg ego
rewidenta.

3.1. Wybrane historyczne dane finansowe Grupy Kapita owej Emitenta, za ka dy
rok obrachunkowy okresu obj tego historycznymi danymi finansowymi

Podstawowe dane finansowe Grupy Kapita owej Emitenta
Tabela 4 Wybrane pozycje bilansu – aktywa za rok 2006 (w tys. z )

Wyszczególnienie 30-09-2006 30-09-2005 30-06-2006 30-06-2005

 Aktywa trwa e, w tym 19 137 17 458 17 683 17 064

Warto ci niematerialne i prawne 31 53 23 62

Rzeczowe aktywa trwa e 16 819 16 089 16 363 15 756

D ugoterminowe aktywa finansowe dost pne
do sprzeda y

41 44 41 44

Aktywa z tytu u odroczonego podatku
dochodowego

2 246 1 272 1 256 1 202

 Aktywa obrotowe, w tym 57 558 39 530 48 581 39 564

Zapasy 12 980 7 704 11 230 6 618

Nale no ci z tytu u dostaw i us ug 37 729 22 829 24 039 26 543

Nale no ci z tytu u bie cego podatku
dochodowego

- - - -

Pozosta e nale no ci krótkoterminowe 728 2 193 3 966 889

Pozosta e krótkoterminowe aktywa finansowe - - - -

Rozliczenia mi dzyokresowe 1 353 161 7 485 296

rodki pieni ne 4 768 6 643 1 861 5 218

 Aktywa razem 76 695 56 988 66 264 56 628

ród o: Emitent
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Tabela 4A Wybrane pozycje bilansu – aktywa za lata 2003-2005 (w tys. z )

Wyszczególnienie 2005 2004* 2003**

 Aktywa trwa e, w tym 17 951 16 997 11 827

Warto ci niematerialne i prawne 50 59 74

Rzeczowe aktywa trwa e 16 568 16 016 11 592

D ugoterminowe aktywa finansowe dost pne
do sprzeda y

41 161 161

Aktywa z tytu u odroczonego podatku
dochodowego

1 292 761 -

 Aktywa obrotowe, w tym 36 723 26 074 28 028

Zapasy 8 040 8 416 6 977

Nale no ci z tytu u dostaw i us ug 18 847 12 243 12 831

Nale no ci z tytu u bie cego podatku
dochodowego

440 - -

Pozosta e nale no ci krótkoterminowe 2 425 2 693 2 311

Pozosta e krótkoterminowe aktywa finansowe 140 - -

Rozliczenia mi dzyokresowe 36 615 383

rodki pieni ne 6 795 2 107 5 526

 Aktywa razem 54 674 43 071 39 855

*Dane finansowe pochodz  ze zaudytowanego sprawozdania finansowego za 2005 sporz dzonego zgodnie z MSSF  **Dane
finansowe pochodz  ze sprawozdania finansowego zaudytowanego w oparciu o PSR.

ród o: Emitent

Tabela 5 Wybrane pozycje bilansu – pasywa za rok 2006 (w tys. z )

Wyszczególnienie 30-09-2006 30-09-2005 30-06-2006 30-06-2005

Kapita  w asny 44 113 30 205 30 963 28 398

Kapita  podstawowy 4 518 4 518 4 518 4 518

Kapita  zapasowy 19 915 12 167 12 167 12 167

Akcje/udzia y w asne - -2 397 -2 397 - 2 397

Kapita  rezerwowy 13 700 10 711 13 700 10 711

Zysk (strata) z lat ubieg ych 957 1 647 957 1 647

Zysk (strata) netto 5 022 3 558 2 017 1 751

Udzia  mniejszo ciowy 1 1 1 1

Zobowi zania 32 582 26 783 35 301 28 230

Zobowi zania d ugoterminowe 2 089 2 853 2 167 2 877

D ugoterminowe kredyty i po yczki - - - -

D ugoterminowe rezerwy na zobowi zania 1 038 1 747 1 038 1 747

Rezerwy z tytu u odroczonego podatku 1 051 1 106 1 129 1 130

Zobowi zania krótkoterminowe 30 493 23 930 33 134 25 353

Krótkoterminowe kredyty i po yczki 577 3 925 2 267 3 954

Zobowi zania z tytu u dostaw i us ug 18 702 14 750 23 767 15 027
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Pozosta e zobowi zania 4 536 3 392 5 740 4 449

Krótkoterminowe rezerwy 1 139 1 002 1 139 1 002

Rozliczenia mi dzyokresowe bierne 5 539 861 221 921

 Pasywa razem 76 695 56 988 66 264 56 628

ród o: Emitent

Tabela 5A. Wybrane pozycje bilansu – pasywa za lata 2003-2005 (w tys. z )

Wyszczególnienie 2005 2004* 2003**

Kapita  w asny 30 978 27 867 27 118

Kapita  podstawowy 4 518 4 518 4 522

Kapita  zapasowy 12 167 12 167 12 512

Akcje/udzia y w asne -2 397 -2 397 -2 416

Kapita  rezerwowy 10 892 10 889 10 306

Zysk (strata) z lat ubieg ych 4 331 714 -408

Zysk (strata) netto 1 466 1 975 2 601

Udzia  mniejszo ciowy 1 1 1

Zobowi zania 23 696 15 204 14 826

Zobowi zania d ugoterminowe 2 161 3 086 867

D ugoterminowe kredyty i po yczki - 81 465

D ugoterminowe rezerwy na zobowi zania 1 038 1 747 -

Rezerwy z tytu u odroczonego podatku 1 123 1 258 402

Zobowi zania krótkoterminowe 21 535 12 118 11 870

Krótkoterminowe kredyty i po yczki 81 723 -

Zobowi zania z tytu u dostaw i us ug 16 699 7 383 9 145

Pozosta e zobowi zania 2 864 2 849 2 521

Krótkoterminowe rezerwy 1 205 769 -

Rozliczenia mi dzyokresowe bierne 686 394 204

 Pasywa razem 54 674 43 071 39 855

*Dane finansowe pochodz  ze zaudytowanego sprawozdania finansowego za 2005 sporz dzonego zgodnie z MSSF  **Dane
finansowe pochodz  ze sprawozdania finansowego zaudytowanego w oparciu o PSR.

ród o: Emitent



Dokument Rejestracyjny

                                                                                              Prospekt Emisyjny Akcji PROJPRZEM SA30

Tabela 6 Rachunek wyników za rok 2006 (w tys. z )

Wyszczególnienie 30-09-2006 30-09-2005 30-06-2006 30-06-2005

 Przychody netto ze sprzeda y
produktów, towarów i materia ów

117 676 88 229 58 039 57 008

Koszty sprzedanych produktów,
towarów i materia ów

100 034 71 833 48 404 47 542

 Zysk (strata) brutto ze sprzeda y 17 642 16 396 9 635 9 466

Koszty sprzeda y 2 477 2 290 1 553 1 373

Koszty ogólnego zarz du 8 970 7 762 5 929 4 864

 Zysk (strata) na sprzeda y 6 195 6 344 2 153 3 229

Pozosta e przychody operacyjne 353 75 298 57

Pozosta e koszty operacyjne 353 933 172 608

 Zysk (strata) z dzia alno ci
operacyjnej

6 195 5 486 2 279 2 678

Przychody (koszty) finansowe 85 -828 257 -440

Pozosta e zyski (straty) z inwestycji - - - -

 Zysk (strata) brutto 6 280 4 658 2 536 2 238

Podatek dochodowy 1 258 1 100 519 487

 Zysk (strata) netto 5 022 3 558 2 017 1 751

ród o: Emitent

Tabela 6A Rachunek wyników za lata 2003-2005 (w tys. z )

Wyszczególnienie 2005 2004* 2003**

 Przychody netto ze sprzeda y
produktów, towarów i materia ów

120 586 90 168 77 324

Koszty sprzedanych produktów,
towarów i materia ów

99 092 72 222 58 899

 Zysk (strata) brutto ze sprzeda y 21 494 17 946 18 425

Koszty sprzeda y 3 278 4 046 4 219

Koszty ogólnego zarz du 11 185 10 274 10 604

 Zysk (strata) na sprzeda y 7 031 3 626 3 602

Pozosta e przychody operacyjne 401 335 58

Pozosta e koszty operacyjne 1 173 496 328

 Zysk (strata) z dzia alno ci
operacyjnej

6 259 3 465 3 332

Przychody (koszty) finansowe -603 -2 533 -117

Pozosta e zyski (straty) z inwestycji -119 - -

 Zysk (strata) brutto 5 537 932 3 215

Podatek dochodowy 1 206 218 614

 Zysk (strata) netto 4 331 714 2 601

*Dane finansowe pochodz  ze zaudytowanego sprawozdania finansowego za 2005 sporz dzonego zgodnie z MSSF  **Dane
finansowe pochodz  ze sprawozdania finansowego zaudytowanego w oparciu o PSR.

ród o: Emitent
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Tabela 7. Przep ywy pieni ne Grupy Kapita owej Emitenta za rok 2006 (w tys. z )

Wyszczególnienie 30-09-2006 30-09-2005 30-06-2006 30-06-2005

rodki pieni ne netto z dzia alno ci
operacyjnej

-10 652 3 994 -6 532 582

rodki pieni ne netto z dzia alno ci
inwestycyjnej

10 278 -1 226 -505 -537

rodki pieni ne netto z dzia alno ci
finansowej

-1 599 1 767 2 175 3 065

Zmiana stanu rodków pieni nych netto -1 973 4 535 -4 862 3 110

rodki pieni ne na pocz tek okresu 6 795 2 107 6 795 2 107

rodki pieni ne na koniec okresu 4 768 6 642 1 861 5 217

ród o: Emitent

Tabela 7A. Przep ywy pieni ne Grupy Kapita owej Emitenta za lata 2003-2005 (w tys. z )

Wyszczególnienie 2005 2004* 2003**

rodki pieni ne netto z dzia alno ci
operacyjnej

8 969 -707 992

rodki pieni ne netto z dzia alno ci
inwestycyjnej

-2 178 -1 366 2 462

rodki pieni ne netto z dzia alno ci
finansowej

-2 103 -1 346 -1 387

Zmiana stanu rodków pieni nych netto 4 688 -3 419 2 067

rodki pieni ne na pocz tek okresu 2 107 5 526 3 459

rodki pieni ne na koniec okresu 6 795 2 107 5 526

*Dane finansowe pochodz  ze zaudytowanego sprawozdania finansowego za 2005 sporz dzonego zgodnie z MSSF  **Dane
finansowe pochodz  ze sprawozdania finansowego zaudytowanego w oparciu o PSR.

ród o: Emitent
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4. Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zwi zane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi dzia alno  oraz z dzia alno ci
Emitenta zosta y zaprezentowane w punktach 1 oraz 2 cz ci „Czynniki Ryzyka”.
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5. Informacje o Emitencie

5.1. Historia i rozwój Emitenta

5.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta

Emitent dzia a pod firm  PROJPRZEM Spó ka Akcyjna. Spó ka mo e u ywa  skrótu PROJPRZEM
S.A.

5.1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny

Emitent zosta  zarejestrowany w Rejestrze Przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego pod
numerem KRS 0000024679 w dniu 2 lipca 2001 roku. Wpisu dokona  S d Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego. Wcze niejsza rejestracja mia a miejsce w
dniu 19 grudnia 1990 roku– S d Rejonowy w Bydgoszczy, VIII Wydzia  Gospodarczy pod numerem
RHB 1673.

5.1.3. Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki zosta  utworzony

Spó ka zosta a zawi zana w formie spó ki akcyjnej na mocy aktu notarialnego sporz dzonego w dniu
11 grudnia 1990 roku. Rejestracja Spó ki przez S d Rejonowy w Bydgoszczy, Wydzia  VIII
Gospodarczy nast pi a w dniu 19 grudnia 1990 roku. Czas trwania Spó ki jest nieoznaczony.

5.1.4. Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z
którymi dzia a Emitent, kraj siedziby, adres i numer telefonu jego siedziby

Siedziba Emitenta: Bydgoszcz. Dane adresowe: ul. Bernardy ska 13, 85-029 Bydgoszcz, Polska,
telefon +48 (52) 376 74 01.

Emitent zosta  utworzony i dzia a na podstawie przepisów prawa polskiego. Emitent zosta  utworzony
na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego i dzia a zgodnie z regulacj  Kodeksu Spó ek
Handlowych.

Akcje Spó ki s  przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie d  Papierów
Warto ciowych w Warszawie S.A. Z tego powodu Emitenta dotycz  równie  regulacje Ustawy o
Obrocie, Ustawy o Ofercie, Ustawy o Nadzorze i pozosta e regulacje prawne dotycz ce spó ek,
których akcje s  przedmiotem obrotu na regulowanym rynku.

5.1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju dzia alno ci gospodarczej Emitenta

Historia Emitenta rozpoczyna si  w 1948 roku, kiedy powsta o prywatne biuro in ynierskie, które po
upa stwowieniu przybra o nazw  Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa
Przemys owego (BBP-BBP). Biuro specjalizowa o si  w kompleksowym projektowaniu i budowie
obiektów budownictwa przemys owego i ogólnego w kraju i za granic . W latach siedemdziesi tych i
osiemdziesi tych BBP-BBP opracowa o i wdro y o koncepcj  kontenerowych obiektów gospodarki
wodno- ciekowej, lokuj c na terenie ca ej Polski, a tak e poza jej granicami cznie kilkaset
kontenerowych stacji uzdatniania wód powierzchniowych i wg bnych, kontenerowych oczyszczalni
cieków, a tak e kontenerowych obiektów zaplecza.

Prawnym sukcesorem BBP-BBP jest PROJPRZEM S.A., który powsta  w 1990 roku w wyniku
prywatyzacji. Przekszta cenie polega o na likwidacji BBP-BBP i oddaniu jego maj tku do odp atnego
korzystania spó ce zawi zanej przez dotychczasowych pracowników firmy. Spó ka, której
za o ycielami by o 178 pracowników utworzona zosta a aktem notarialnym w dniu 11 grudnia 1990
roku, a zarejestrowana przez s d rejestrowy w dniu 19 grudnia 1990 roku. Nowy podmiot rozpocz
intensywny rozwój przede wszystkim w dziedzinie produkcji konstrukcji stalowych oraz
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specjalistycznych urz dze  dla bran y metalowej. W 1995 roku organy statutowe Spó ki podj y
decyzj  o wcze niejszym wykupie maj tku Skarbu Pa stwa. Po sp aceniu wszystkich zobowi za
finansowych zosta a zawarta w dniu 21 grudnia 1995 roku umowa notarialna o przeniesieniu
w asno ci przedsi biorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

Od 23 pa dziernika 1998 roku akcje Spó ki znajduj  si  na mocy decyzji Komisji Papierów
Warto ciowych i Gie d w publicznym obrocie. W dniu 10 sierpnia 1999 roku akcje Spó ki
zadebiutowa y w obrocie na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.

Obecnie PROJPRZEM S.A. szczyci si  blisko 60-letni  tradycj  dzia alno ci gospodarczej w
budownictwie. W tym okresie mia y miejsce liczne zdarzenia, które sprzyja y rozwojowi Spó ki.
Aktualnie Emitent posiada cztery zak ady produkcyjne w Koronowie, S pólnie Kraje skim, Chojnicach
i Bydgoszczy. Ponadto Spó ka ma trzy zak ady, które zajmuj  si  wiadczeniem robót
ogólnobudowlanych, instalacyjnych i drogowych.

W celu umocnienia pozycji konkurencyjnej PROJPRZEM S.A. wdro y  zintegrowany system
zarz dzania, w którego sk ad wchodz :

- certyfikat jako ci na zgodno  z norm  ISO 9001:2001,

- certyfikat AQAP 2110:2003 na zgodno  z publikacj  standaryzacyjn  AQAP 2110 (uzyskanie
certyfikatu AQAP umo liwia Spó ce realizacj  zada  specjalnych – dla jednostek NATO),

- certyfikat systemu zarz dzania jako ci  w spawalnictwie na zgodno  z norm  PN-EN729-2:1997
(uzyskanie tego certyfikatu umo liwia wykonywanie odpowiednich konstrukcji spawalniczych),

- Europejski Certyfikat Jako ci w Spawalnictwie EWF na zgodno  z norm  EN729/ISO3834-2.

Od wielu lat Spó ka umacnia swoj  pozycj  na rynkach zagranicznych. Sprzeda  trafia g ównie do
krajów Unii Europejskiej (przede wszystkim Niemcy). Sprzyja temu posiadanie Europejskiego
Certyfikatu Jako ci w Spawalnictwie EWF. Ponadto zak ady produkcyjne Emitenta dysponuj
wiadectwem kwalifikacji spawalniczych (SLV Duisburg) wg DIN 18800-7:2002-09, DIN V 4113-

3:2003-11. W 2005 roku PROJPRZEM S.A. uzyska  akredytacj  Agencji Bezpiecze stwa
Wewn trznego na wytwarzanie i przetwarzanie informacji niejawnych, stanowi cych tajemnic
s u bow  oznaczonych klauzul  „poufne”. Pozwala to realizowa  inwestycje dla MON, NATO i
MSWiA.

Potwierdzeniem silnej pozycji Spó ki na rynku krajowym i zagranicznym s  liczne nagrody i
wyró nienia, w ród których na uwag  zas uguj : Medal Europejski za eksport konstrukcji stalowych
budowlanych oraz metalowych urz dze  technicznych we w asnych zak adach produkcyjnych,
przyznany przez Komitet Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club w kwietniu 2004 roku oraz
Nagroda Gospodarcza Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kategorii Eksporter w roku 2005.

5.2. Inwestycje Emitenta

5.2.1. Opis g ównych inwestycji Emitenta

Poni ej przedstawiono charakterystyk  nak adów inwestycyjnych Grupy Emitenta w zakresie warto ci
niematerialnych i prawnych, maj tku rzeczowego i inwestycji kapita owych w latach 2003-2005 oraz w
trzech pierwszych kwarta ach 2006 roku. Poni sze inwestycje zosta y sfinansowane w ca o ci ze
rodków w asnych i zosta y dokonane wy cznie na terenie Polski.

Tabela 8 Inwestycje Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. w latach 2003-2005 oraz w trzech pierwszych kwarta ach 2006
roku (w tys. z )

Wyszczególnienie I-IX.2006 2005 2004 2003

Warto ci niematerialne i prawne 39 85 53 72

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwa e, w tym: 1 427 2 464 1 329 776

Budynki i budowle (roboty budowlane) 334 821 629 468

Maszyny i urz dzenia 1 093 1 532 621 224
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Sprz t komputerowy 86 111 79 84

Inwestycje kapita owe - - - -

RAZEM 1 552 2 549 1 382 848

ród o: Emitent

Poni ej przedstawiono charakterystyk  nak adów inwestycyjnych Grupy Emitenta w zakresie warto ci
niematerialnych i prawnych, maj tku rzeczowego i inwestycji kapita owych w latach 2003-2005 oraz w
trzech pierwszych kwarta ach 2006 roku. Poni sze inwestycje zosta y sfinansowane w ca o ci ze
rodków w asnych i zosta y dokonane wy cznie na terenie Polski.

Tabela 9 Inwestycje Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. w latach 2003-2006 (w tys. z )

Wyszczególnienie I-IX 2006 2005 2004 2003

Warto ci niematerialne i
prawne

39 85 53 72

Inwestycje w rzeczowe aktywa
trwa e, w tym:

1 427 2 464 1 329 776

Budynki i budowle (roboty
budowlane)

334 821 629 468

Maszyny i urz dzenia 1 093 1 532 621 224

Sprz t komputerowy 86 111 79 84

Inwestycje kapita owe - - - -

RAZEM 1 552 2 549 1 382 848

ród o: Emitent

W 2003 roku znacz c  inwestycj  by a modernizacja biurowca, w którym znajduje si  siedziba
Emitenta (Bydgoszcz, ul. Bernardy ska 13). czne wydatki na modernizacj  wynios y 2 814 tys. z , z
czego 372 tys. z  poniesiono w 2003 roku. Pozosta e inwestycje w 2003 roku dotyczy y zak adów
produkcyjnych Spó ki i innych jednostek (dzia ów) i by y nieznacz ce.

W 2004 roku najwi ksze nak ady poch on y nast puj ce inwestycje: projekt budowy malarni i
rutowni w Zak adzie Produkcyjnym w Koronowie – 165 tys. z  (kontynuowana nast pnie w 2005

roku), magazyn wyrobów gotowych w S pólnie Kraje skim – 380 tys. z  (modernizacja kontynuowana
w 2005 roku) oraz przebudowa parkingu przed biurowcem w Bydgoszczy przy ul. Bernardy skiej 13 –
309 tys. z . Poniesiono równie  znacz ce wydatki inwestycyjne na zakup maszyn i urz dze  na
potrzeby zak adu w S pólnie Kraje skim – 449 tys. z , w tym na sterowan  numerycznie przecinark
termiczn  SZAFIR w kwocie 287 tys. z .

W 2005 roku znacz co wzros y inwestycje na zakup maszyn i urz dze . Najwi ksz  kwot  poch on y
zakupy dla Zak adu Produkcyjnego w S pólnie Kraje skim – 740 tys. z , w tym na centrum obróbcze
CNC w kwocie 285 tys. z  oraz w Zak adzie Produkcyjnym w Bydgoszczy – 290 tys. z . Warto
inwestycji w budynki i budowle równie  wzros y w porównaniu z latami poprzednimi. Najistotniejszymi
inwestycjami w tym zakresie by  magazyn wyrobów gotowych w zak adzie w S pólnie Kraje skim –
439 tys. z  oraz rozbudowa magazynu materia ów depozytowych (nale cych do Cardo Door Docking
Production) w Zak adzie Produkcyjnym w Koronowie – 135 tys. z  (rozbudowa by a kontynuowana w
2006 roku).

We wszystkich analizowanych okresach inwestycje w warto ci niematerialne i prawne polega y na
zakupie oprogramowania komputerowego, w tym m.in. na potrzeby projektowania.

Emitent posiada równie  aktywa finansowe dost pne do sprzeda y (udzia y, akcje), które
PROJPRZEM S.A. naby  przed 2003 rokiem. W latach 2003-2004 ich warto  kszta towa a si  na
niezmienionym poziomie. By y to akcje Banku Ochrony rodowiska (5 tys. z ), Stalexport-Centrostal
Warszawa S.A. (150 tys. z ), PHZ Bumar Sp. z o.o. (5 tys. z ) i innych podmiotów (1 tys. z ). W zwi zku
z przej ciem w 2005 roku Stalexport-Centrostal S.A. w Warszawie przez Stalexport S.A. w
Katowicach i zamian  akcji konieczne sta o si  dokonanie odpisu aktualizuj cego warto
posiadanych przez Spó k  akcji. Figuruj ca w ksi gach jednostki dominuj cej cena nabycia w
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wysoko ci 150 tys. z  okaza a si  wy sza od ceny gie dowej o 119 tys. z . Dokonano równie  wówczas
odpisu aktualizuj cego aktywów finansowych innych podmiotów w kwocie 1 tys. z .

5.2.2. Opis obecnie prowadzonych g ównych inwestycji Emitenta

W pierwszych trzech kwarta ach 2006 roku Emitent kontynuowa  realizacj  programu inwestycyjnego.
W analizowanym okresie nak ady inwestycyjne wynios y 1 552 tys. z , przy planowanych na ca y rok
wydatkach 2 225 tys. z . Plan inwestycji na 2006 rok obejmuje przede wszystkim rzeczowe aktywa
trwa e, w ród których dominuj c  rol  odgrywa zakup maszyn i urz dze . W ca ym roku Emitent
przewiduje zakup maszyn i urz dze  o warto ci 1 535 tys. z . Ponadto planuje si  inwestycje w
budynki i budowle na kwot  579 tys. z . Planowane na 2006 rok inwestycje b d  sfinansowane w
ca o ci ze rodków w asnych i b d  realizowane wy cznie na terenie Polski.

Tabela10. Zadania inwestycyjne na 2006 rok (w tys. z )

Nazwa zadania
inwestycyjnego

Plan
inwestycji na

2006 rok

Inwestycje
rozpocz te na

1.01.2006

Nak ady
poniesione na

30.09.2006

Wykonanie

[%]

Nak ady
inwestycyjne
narastaj co

I. Zakupy maszyn i urz dze  oraz roboty budowlane

Budynki i budowle 579 350 334 58 684

Zakupy maszyn i
urz dze

1 535 - 1 093 71 1 093

Razem 2 114 350 1 427 68 1 777

II. Zakupy komputerów i oprogramowania

Zestawy
komputerowe

111 - 86 77 86

Oprogramowanie - 39 - 39

Razem 111 - 125 113 125

Ogó em nak ady
inwestycyjne

2 225 350 1 552 70 1 902

ród o: Emitent

5.2.3. Informacje dotycz ce g ównych inwestycji Emitenta w przysz o ci

 W zwi zku ze sta ym wzrostem produkcji Emitent planuje podj  w najbli szym czasie inwestycje
maj ce na celu zwi kszenie zdolno ci produkcyjnych. B d  to inwestycje w nowe hale produkcyjno-
magazynowe oraz w nowe maszyny i urz dzenia, które spowoduj  popraw  jako ci wytwarzanych
wyrobów i rozwój technologiczny.

Inwestycje w nowe obiekty obejm :

 hala produkcyjno-magazynowa w Zak adzie Produkcyjnym w S pólnie Kraje skim 5 600 tys. z

 hala malarni ze rutowni  w Zak adzie Produkcyjnym w Koronowie 9 100 tys. z

 Ponadto Spó ka planuje dokona  tzw. inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe:

 rozbudowa hali g ównej w Zak adzie Produkcyjnym w Koronowie (496 m.2) 500 tys. z ,

 zakup wypalarki plazmowej z oprzyrz dowaniem w Zak adzie Produkcyjnym w Koronowie 460
tys. z ,

 docieplenie dwóch hal produkcyjnych w Zak adzie Produkcyjnym w Koronowie 1 340
tys. Z
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Emitent planuje równie :

 akwizycj  firm budowlanych i ich dofinansowanie – od 8,5 mln do 12,5 mln z  przy za o eniu
sprzeda y dolnego limitu akcji oraz od 16,0 mln do 21,5 mln z  przy za o eniu sprzeda y górnego
limitu akcji

 zakup gruntów pod dzia alno  dewelopersk  –  od 11,0 mln do 16,0 mln z  przy za o eniu
sprzeda y dolnego limitu akcji oraz  od 18,5 mln do 26,0 mln z  przy za o eniu sprzeda y górnego
limitu akcji

Z wymienionych powy ej zamierze  inwestycyjnych, na dzie  zatwierdzenia Prospektu, Zarz d
Emitenta podj  wi c  decyzj  o budowie malarni ze rutowni  w Zak adzie Produkcyjnym w
Koronowie. ród em finansowania wymienionej inwestycji b d  mi dzy innymi rodki finansowe
pozyskane ju  przez Emitenta z tytu u sprzeda y udzia ów OP ZRIPOL Sp. z o.o. celem ich
umorzenia.

Zakres realizacji pozosta ych zamierze  inwestycyjnych zale e  b dzie od doj cia do skutku emisji
akcji serii E.
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6. Zarys ogólny dzia alno ci Emitenta

6.1. Dzia alno  podstawowa

6.1.1. G ówne obszary dzia alno ci Emitenta

Grup  Kapita ow  Emitenta tworzy poza Emitentem OP ZRIPOL Sp. z o.o., w którym Emitent posiada
99,97% kapita u zak adowego i g osów. Podmiot zale ny nie prowadzi  w 2006 roku dzia alno ci
operacyjnej.

Podstawowym przedmiotem dzia alno ci Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. jest produkcja
specjalistycznych urz dze  technicznych i konstrukcji stalowych oraz us ugi budownictwa
przemys owego. Uzupe nieniem podstawowego profilu dzia alno ci jest wiadczenie us ug wynajmu
pomieszcze  biurowych (na bazie posiadanego biurowca w Bydgoszczy). Podstawowym przedmiotem
dzia alno ci PROJPRZEM S.A. wed ug Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci (PKD) jest: budownictwo
ogólne i in ynieria l dowa (PKD 45.21) i produkcja konstrukcji metalowych i ich cz ci (PKD 28.11).

Produkcja konstrukcji stalowych obejmuje przede wszystkim wytwarzanie pomostów i urz dze
prze adunkowych, konstrukcji stalowych dla budownictwa.

Us ugi budownictwa przemys owego polegaj  g ównie na: realizacji obiektów budownictwa
przemys owego (hal produkcyjnych, magazynowych, stacji paliw itp.) w oparciu o konstrukcje stalowe,
wykonawstwie robót instalacyjnych w zakresie instalacji cieplnych (sieci, kot ownie olejowo-gazowe
itp.), instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, realizacji obiektów
budownictwa drogowego (parkingi, drogi dojazdowe).

Spó ka oferuje realizacj  inwestycji w systemie „pod klucz”. Obejmuje ona ca y cykl inwestycyjny –
pocz wszy od decyzji o lokalizacji inwestycji poprzez projektowanie i wykonanie robót, a sko czywszy
na uzyskaniu decyzji o u ytkowaniu obiektu.

Tabela 11 Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów w latach 2003-2006 w uj ciu rodzajowym (w
tys. z )

I-IX.2006 I pó . 2006 2005 2004 2003
ród o przychodów

% % % % %

Konstrukcje stalowe
urz dze  technicznych i
budowlane, w tym:

56 650 48,1 35 439 61,1 70 247 58,3 72 213 80,1 58 979 76,3

a) platformy
prze adunkowe 42 352 74,8 25 279 43,6 53 996 76,9 45 629 63,2 33 284 56,4

b) konstrukcje stalowe
budowlane 14 169 25,0 10 037 17,3 15 723 22,4 22 957 31,8 24 848 42,1

c) pozosta e konstrukcje i
urz dzenia stalowe 129 0,2 123 0,2 528 0,8 3 627 5,0 847 1,4

Roboty budowlane 58 885 50,0 21 221 36,6 47 774 39,6 16 157 17,9 16 859 21,8

a) roboty budowlano-
monta owe 53 254 45,5 18 830 32,4 35 735 29,6 6 232 6,9 4 447 5,8

b) roboty instalacyjne 2 205 1,9 832 1,4 8 290 6,9 8 109 9,0 11 315 14,6

c) roboty drogowe 3 156 2,7 1 559 2,7 3 749 3,1 1 816 2,0 1 097 1,4

Us ugi wynajmu 704 0,6 444 0,8 839 0,7 693 0,8 667 0,9
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Pozosta e us ugi 747 0,6 501 0,9 1 439 1,2 378 0,4 440 0,6

Przychody netto ze
sprzeda y towarów i
materia ów

690 0,6 434 0,6 287 0,2 727 0,8 379 0,5

Przychody ze sprzeda y
ogó em 117 676 100 58 039 100 120 586 100 90 168 100 77 324 100

ród o: Emitent

Najwa niejszym ród em przychodów netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów s
konstrukcje stalowe, urz dzenia techniczne i budowlane. W 2005 roku stanowi y one 58,3%
przychodów netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów.

Na przestrzeni ostatnich lat wyra nie zmniejszy  udzia  przychodów ze sprzeda y konstrukcji
stalowych w przychodach ogó em. Wynika o to z pozyskania przez Grup  PROJPRZEM S.A.
znacz cych zamówie  na prace budowlano-monta owe na terenie Polski. Znacz ce kontrakty
budowlane Grupa pozyska a równie  w 2006 roku. W rezultacie na koniec wrze nia 2006 roku
przychody ze sprzeda y robót budowlanych stanowi y 50,0% ogó u przychodów ze sprzeda y.

Sprzeda  w uj ciu geograficznym
Tabela 12 G ówne kierunki geograficzne sprzeda y w latach 2003-2006 (w tys. z )

Wyszczególnienie I-IX.2006 (%) I pó . 2006 (%) 2005 (%) 2004 (%) 2003 (%)

Sprzeda  krajowa 68 339 58,1 26 900 46,3 60 110 49,8 25 150 27,9 22 252 28,8

Sprzeda
eksportowa,

 w tym:
49 337 41,9 31 139 53,7 60 476 50,2 65 018 72,1 55 072 71,2

Niemcy 48 443 41,2 30 245 52,1 57 310 94,8 63 182 97,2 55 052 100

Francja 132 0,1 132 0,2 1 499 2,5 1 095 1,7 - -

Dania 762 0,6 762 1,3 1 589 2,6 620 1,0 - -

Irlandia - - - - - - 3 0,0 - -

Holandia - - - - 78 0,1 118 0,2 20 0,0

RAZEM 117 676 100 58 039 100 120 586 100 90 168 100 77 324 100

ród o: Emitent

Grupa Kapita owa PROJPRZEM S.A. prowadzi dzia alno  zarówno na rynku krajowym, jak i na
rynkach zagranicznych. W 2005 roku sprzeda  na rynek krajowy stanowi a 49,8% przychodów netto
ze sprzeda y, na koniec III kwarta ów 2006 roku sprzeda  krajowa stanowi a 58,1% przychodów netto
ze sprzeda y. Na przestrzeni ostatnich lat ten udzia  istotnie si  zwi kszy . Wynika to z wi kszej ilo ci
zlece , jakie Spó ka zdoby a w przypadku us ug budowlanych na rynku krajowym. Dominuj cy udzia
posiada sprzeda  eksportowa, która polega wy cznie na dostarczaniu do kontrahentów konstrukcji
stalowych, urz dze  technicznych i budowlanych. Emitent nie wiadczy us ug budowlanych na
rynkach zagranicznych. Sprzeda  eksportowa trafia przede wszystkim do odbiorców z terenu Unii
Europejskiej (g ównie Niemiec).

Ze wzgl du na fakt, e Spó ka prowadzi dzia alno  eksportow , cz  przychodów ze sprzeda y
generuje w walutach obcych, g ównie w euro. W 2005 roku sprzeda  w walucie obcej zamkn a si
kwot  15 044 tys. euro. Jednocze nie Emitent zabezpiecza si  przed ryzykiem kursowym poprzez
dokonywanie zakupów w euro. W 2005 roku wynios y one 1 956 tys. euro. Oznacza to, e na
poziomie rachunku zysków i strat Emitent posiada pozycj  d ug  (przewaga przychodów nad kosztami
w walutach obcych). W I pó roczu 2006 roku  Emitent sprzeda  w walucie za 8 005 tys. euro,
jednocze nie dokonuj c zakupów w tej walucie w kwocie 2 764 tys. euro. Od 2006 roku Emitent
dokonuje rozlicze  w walucie obcej mi dzy rezydentami na bazie indywidualnych pozwole  (decyzji)
przewidzianych przez prawo dewizowe. Przek ada si  to na rozliczanie w euro transakcji zakupu stali
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od krajowych dostawców. Dodatkowo Spó ka zabezpiecza si  przed ryzykiem kursowym zawieraj c
umowy zerokosztowych korytarzy opcyjnych. W latach poprzednich Spó ka równie  zabezpiecza a si
przed ryzykiem kursowym – zawiera a kontrakty forward.

Tabela 13 Sprzeda  i zakupy w walutach obcych w latach 2003-2006 (w tys. euro)

Wyszczególnienie I-IX.2006 I pó . 2006 2005 2004 2003

Sprzeda  w walucie 12 688 8 005 15 044 14 419 12 487

Zakupy w walucie 3 717 2 764 1 956 752  794

Pozycja netto na poziomie
rachunku wyników

8 971 5 241 13 088 13 667 11 693

Zakupy w walucie jako %
sprzeda y w walucie

29,3 34,5 13,0 5,2 6,4

ród o: Emitent

Emitent pozyskuje zlecenia, które stanowi  podstaw  do fakturowania sprzeda y, w ró noraki sposób.
Na rynku zagranicznym Spó ka realizuje wieloletnie kontrakty ze sta ymi partnerami (np. dostawy dla
niemieckich kontrahentów: CDDP, KWE, Immoprojekt). Ponadto cz  zlece  Emitent pozyskuje
dzi ki dobrym referencjom ze wspó pracy z kilkudziesi cioma kontrahentami, dla których wykonywa
konstrukcje stalowe, urz dzenia techniczne i budowlane.

Na rynku krajowym zlecenia pozyskiwane s  poprzez oferowanie us ug inwestorom z w asnej
inicjatywy, udzia  w przetargach, w tym w przetargach publicznych oraz odpowiadanie na zapytania
ofertowe.

Sezonowo  sprzeda y

Sprzeda  konstrukcji stalowych, urz dze  technicznych i budowlanych
nie charakteryzuje si  wi kszymi, powtarzalnymi wahaniami sezonowymi. Wyst puje jednak
zmienno  sprzeda y Spó ki w uk adzie miesi cznym, która wynika z nast puj cych przyczyn :

 dla odbiorców platform prze adunkowych w miesi cach: stycze , luty i marzec,
realizowana jest produkcja na poziomie 80 % rednio miesi cznej wielko ci w roku,

 dla odbiorców konstrukcji stalowych budowlanych produkcja realizowana jest od
marca do listopada ka dego roku.

W przypadku us ug budowlanych wyst puje zjawisko sezonowo ci, które wynika z warunków
meteorologicznych panuj cych w Polsce oraz cyklu realizacji inwestycji. Ograniczenie sprzeda y
Spó ki w budownictwie wyst puje w pierwszym kwartale roku. Poziom sprzeda y w poszczególnych
kwarta ach w latach 2003-2005 przedstawiaj  poni sze tabele:
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Tabela 14 Struktura przychodów netto ze sprzeda y w latach 2003-2005 w uj ciu kwartalnym (w tys. z )

Wyszczególnienie I kwarta II kwarta III kwarta IV kwarta

2003 13 239 14 724 27 412 21 949

2004 18 625 23 006 26 143 22 394

2005 21 966 35 042 31 221 32 357

ród o: Emitent

Tabela 15 Struktura przychodów netto ze sprzeda y us ug budowlanych w latach 2003-2005 w uj ciu kwartalnym (w
tys. z )

Wyszczególnienie I kwarta II kwarta III kwarta IV kwarta

2003 1 669 2 401 6 471 6 318

2004 3 613 3 368 5 346 3 830

2005 8 059 17 436 10 100 12 179

ród o: Emitent

Tabela 16 Struktura przychodów netto ze sprzeda y konstrukcji stalowych w latach 2003-2005 w uj ciu kwartalnym (w
tys. z )

Wyszczególnienie I kwarta II kwarta III kwarta IV kwarta

2003 11 282 11 941 20 545 15 211

2004 14 691 19 190 20 151 18 181

2005 13 411 17 003 20 243 19 590

ród o: Emitent

rednia arytmetyczna sprzeda y Grupy Kapita owej PROJPRZEM
S.A. w latach 2003-2005 w podziale na kwarta y
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Sprzeda  ogó em Sprzeda  us ug budowlanych Sprzeda  konstrukcji stalowych

G ówni Odbiorcy

Emitent posiada stabiln  grup  odbiorców konstrukcji stalowych. S  to klienci biznesowi, którzy w
ramach prowadzonych procesów inwestycyjnych wykorzystuj  konstrukcje stalowe. Wiod cym
odbiorc  w tym zakresie jest Cardo Door Docking Production GmbH (w 2005 roku 36,3%, a w
pierwszych III kwarta ach 2006 30,3% sprzeda y trafia o do tego kontrahenta,) oraz Crawford Door
Polska Sp. z o.o.

Istotnymi odbiorcami konstrukcji stalowych finalnych s : Immoprojekt GmbH oraz KWE Stahl-und-
Industriebau GmbH&Co. KG. Wspó praca z tymi odbiorcami ma charakter d ugoterminowy.
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Odmiennie wygl da dzia alno  w zakresie wiadczenia us ug budowlanych, która ma charakter
zleceniowy. PROJPRZEM S.A. jako wykonawca ma za zadanie realizacj  inwestycji budowlanej.
Oznacza to, e grono odbiorców jest zdecydowanie bardziej rozproszone i ulega istotnym zmianom w
toku dzia alno ci Emitenta w porównaniu z segmentem konstrukcji stalowych. W 2005 roku najbardziej
znacz cym odbiorc  robót budowlanych by  PROCHEM S.A., któremu Emitent sprzeda  us ugi
budowlane na kwot  18 669 tys. z  (15,5% sprzeda y ogó em). W pierwszych trzech kwarta ach 2006
roku najwi kszym odbiorc  us ug budowlanych by  GS Engineering&Construction Poland Sp. z o.o.
Sprzeda  do tego odbiorcy wynios a w tym okresie 41 520 tys. z  (35,3% sprzeda y ogó em).

Tabela 17 Udzia  g ównych odbiorców Grupy Kapita owej Emitenta w przychodach ogó em w roku 2006 i 2005 (dane w
tys. z )

I-IX.2006 2005Lp
. Nazwa odbiorcy

% %

1 Gs Engineering & Construction Poland Sp. z o.o. 41 520 35,3 - -

2 Cardo Door Docking Production Gmbh 35 629 30,3 43 832 36,3

3 Crawford Door Polska Sp. z o.o. 6 731 5,7 10 165 8,4

4 Immoprojekt GmbH 6 128 5,2 3 985 3,3

5 Polnord S.A. 6 120 5,2 - -

6 KWE Stahl-Und-Industriebau GmbH&Co.KG 4 509 3,8 3 824 3,2

7 Zak ady Mi sne Kujawy Sp. z o.o. Bydgoszcz 3 985 3,4 7 067 5,9

8
Zarz d Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w
Bydgoszczy 2 931 2,5 3 006 2,5

9 OPERA NOVA Pa stwowa Opera w Bydgoszczy 1 431 1,2 77 0,0

10 Cukrownia Glinojeck S.A. 1 075 0,9 5 302 4,4

11 Donges Stahlbau GmbH 977 0,8 68 0,1

12 Bustall s.j. 731 0,6 40 0,0

13 Prochem S.A. 44 0,0 18 669 15,5

14 PW EBUD – Przemys ówka Sp. z o.o. - - 3 656 3,0

15 ywiec – Trade Sp. z o.o. - - 3 543 2,9

14 Pozostali kontrahenci 5 865 5,0 17 352 14,4

Sprzeda  ogó em 117 676 100,0 120 586 100,0%

ród o: Emitent

G ówni dostawcy

Materia y u ywane do produkcji konstrukcji stalowych i robót budowlanych s  przede wszystkim
nabywane na rynku krajowym. Zakupy materia ów s  dokonywane bezpo rednio u producentów, w
sieci handlu hurtowego.

Najwi kszym dostawc  materia ów hutniczych dla Grupy PROJPRZEM S.A. w 2005 roku by a firma
Bodeko Sp. z o.o. Warto  materia ów zakupionych w wy ej wymienionej firmie wynios a 7 255 tys. z ,
co odpowiada o 6% przychodów netto ze sprzeda y Grupy Kapita owej Emitenta. Najwi kszym
dostawc  materia ów hutniczych dla Grupy PROJPRZEM S.A. w pierwszych trzech kwarta ach 2006
roku by a firma Thyssenkrup Energostal S.A. Warto  materia ów kupionych od tego dostawcy
zamkn a si  kwot  8 115 tys. z , co stanowi o 6,9% przychodów netto ze sprzeda y Grupy
PROJPRZEM S.A. w tym okresie.

Na podstawie odpowiednich przepisów prawa dewizowego PROJPRZEM S.A. jest podmiotem
wymienionym w indywidualnych pozwoleniach (decyzjach) dewizowych zezwalaj cych na
dokonywanie rozlicze  w walucie obcej pomi dzy rezydentami. W praktyce oznacza to, e wybranym
krajowym dostawcom stali Spó ka mo e p aci  w euro.
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Tabela 18 G ówni dostawcy materia ów i us ug Grupy Kapita owej Emitenta w roku 2006 i 2005 (dane w tys. z )

Lp. Nazwa odbiorcy
I-IX. 2006 2005

1 Thyssenkrupp Energostal S.A. 8 115 5 042

2 Montan Stal  Sp. z o.o. 6 449 5 125

3 Baumat Sp. z o.o. 5 890 165

4 Bustall sp. j. 4 779 5 603

5 Bodeko Sp. z o.o. 4 259 7 255

6 Cardo Door Docking Production GmbH 4 566 7 329

7 Huta Pokój S.A. 3 684 2 356

8 Porta Eko Cynk Sp. z o.o. 3 139 2 733

9 Stalexport S.A. 3 087 5 028

10 Florprofile Sp. z o.o. 2 517 903

11 MK Dach System Sp. z o.o. 2 472 -

12 Kingspan Sp. z o.o. 2 285 -

13 Wechta S.A. 2 094 267

14 Mostostal P ock S.A. 2 028 -

15 GCB Centrostal - Bydgoszcz S.A. 228 2 702

16 Arkom Sp. z o.o. 21 3 433

ród o: Emitent

6.1.2. Wskazania wszystkich istotnych nowych produktów lub us ug, które zosta y
wprowadzone na rynek

Grupa Kapita owa PROJPRZEM S.A. na bie co monitoruje aktualne zapotrzebowanie rynku i
dostosowuje do niego swoj  ofert . W zwi zku z tym, e zdecydowana wi kszo  produktów i us ug
realizowana jest na indywidualne zamówienie, trudno wskaza  konkretne nowe produkty czy us ugi,
które zosta y wprowadzone.

Grupa PROJPRZEM S.A. zamierza kontynuowa  sta e monitorowanie rynku us ug budowlano-
monta owych w budownictwie przemys owym oraz dalsze bie ce dostosowywanie oferty do
zapotrzebowania rynku w tej mierze.

6.2. G ówne rynki dzia alno ci Emitenta

Emitent dzia a na rynku konstrukcji stalowych oraz rynku budowlanym. Podstawowym przedmiotem
dzia alno ci Grupy Kapita owej Emitenta wed ug Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci (PKD) jest:
budownictwo ogólne i in ynieria l dowa (PKD 45.21) oraz produkcja konstrukcji metalowych i ich
cz ci (PKD 28.11). Emitent uznaje za jeden z podstawowych segmentów dzia alno ci EKD 45.21
(budownictwo ogólne i in ynieria l dowa), lecz z braku dost pu do danych dla tej klasy postanowi
zaprezentowa  w Prospekcie dane dotycz ce grupy 45.2, w sk ad której wchodzi wspomniana klasa.

6.2.1. Rynek konstrukcji stalowych

Niemiecki rynek budowlany

Emitent eksportuje konstrukcje stalowe na rynki pa stw Unii Europejskiej. Sprzeda  zagraniczna w I
pó roczu 2006 roku stanowi a 53,7% sprzeda y ogó em (50,2% w 2005 roku). Ponad 97% sprzeda y
eksportowej (95% w 2005 roku) przypada na odbiorców niemieckich. Emitent tworzy konstrukcje na
zamówienie i najcz ciej dostarcza je bezpo rednio na place, na których trwaj  roboty budowlane.



Dokument Rejestracyjny

                                                                                              Prospekt Emisyjny Akcji PROJPRZEM SA44

Przyk adowo, platformy budowlane umo liwiaj  odbiór towaru z magazynu wyrobów gotowych – s
zatem nieod czn  cz ci  sk adow  przemys owych obiektów budowlanych. Z tego powodu istotne
znaczenie dla eksportu konstrukcji stalowych ma koniunktura panuj ca w niemieckim sektorze
budowlanym. Os abienie koniunktury rodzi prawdopodobie stwo, e inwestorzy b d  wydawa  mniej
na obiekty, których cz ci  sk adow  s  konstrukcje stalowe dostarczane przez Emitenta.

PROJPRZEM S.A. skutecznie sprzedaje konstrukcje stalowe na rynku niemieckim, mimo e od kilku
lat panuje na nim dekoniunktura. Wed ug danych Statistisches Bundesamt w 2005 roku produkcja
sprzedana budownictwa spad a o 5,7% w porównaniu z 2004 rokiem. Spadki sprzeda y w porównaniu
z rokiem poprzednim mia y miejsce równie  w latach 2001-2004 – oscylowa y wokó  3,3-7,4%. W 2006
roku wida  oznaki poprawy koniunktury w niemieckim sektorze budowlanym. Produkcja sprzedana w
zakresie budownictwa przemys owego, dla którego Emitent dostarcza konstrukcje stalowe, wyra nie
ro nie. W I pó roczu 2006 roku wzros a ona dla starych landów oraz nowych landów (wliczaj c do nich
Berlin) o odpowiednio: 3,4% i 1,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2005 roku). Pozytywnym
zjawiskiem jest fakt przyrostu nowych zamówie . W I pó roczu 2006 roku zamówienia dla
przedsi biorców z przemys owego sektora budowlanego wzros y o 10,9% (stare landy) i o 12,5%
(nowe landy wraz z Berlinem).

Tab 19 Podstawowe dane na temat niemieckiego sektora budowlanego w I pó roczu 2006 roku

Rodzaj budownictwa

Zmiana produkcji
sprzedanej budownictwa

I pó rocze 2006/I pó rocze 2005
(w %) Dynamika nowych zamówie  (w %)

Stare landy

Nowe landy
(w cznie z
Berlinem) Stare landy

Nowe landy
(w cznie z
Berlinem)

budownictwo mieszkaniowe 3,5 -4,4 5,5 2,7
budownictwo przemys owe 3,4 1,7 10,9 12,5
pozosta e budownictwo 0 -3,2 10,8 -1

ród o: Bauindustrie/Aktuell, September-Oktober 2006
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Wi kszo  niemieckich o rodków analitycznych spodziewa si , e w 2006 roku inwestycje budowlane
w uj ciu realnym po raz pierwszy od kilku lat wzrosn . rednia arytmetyczna wskaza  siedmiu
instytucji monitoruj cych niemiecki rynek wskazuje, e inwestycje budowlane w uj ciu realnym
wzrosn  o 0,9% w 2006 roku w porównaniu z 2005 rokiem. Zwraca uwag  przy tym fakt, e prognozy
w miar  up ywu czasu poprawiaj  si . Spadek inwestycji budowlanych prognozowa y dwie instytucje
analityczne pod koniec 2005 roku. Od tego czasu ka da kolejna prognoza zak ada wzrost inwestycji
budowlanych na rynku niemieckim.
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SVR: Sachverständigenrat (11.2005)
IWH: Institut für Wirtschaftsforschung Halle (12.2005)
DIW: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin (1.2006)
ifo: Institut für Wirtschaftsforschung München (7.2006)
Gemeinschaftsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (4.2006)
RWI: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaf tsforschung Essen (12.2005)
IfW: Institut für Weltw irtschaft Kiel (3.2006)

ród o: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie

Krajowy rynek konstrukcji stalowych

Wed ug danych GUS w I kwartale 2006 roku w systemie REGON figurowa o 5,6 tys. podmiotów
gospodarczych, które deklarowa y jako podstawow  dzia alno  produkcj  i/lub monta  konstrukcji
metalowych. Dominowa y podmioty ma e – 224 podmioty zatrudnia y wi cej ni  49 pracowników, z
czego 32 zatrudnia y powy ej 249 osób. Wynika z tego, e Emitent nale y do grona najwi kszych
producentów konstrukcji metalowych pod wzgl dem zatrudnienia, poniewa  wytwarzaniem konstrukcji
stalowych w jego 4 zak adach zajmuje si  ponad 560 osób.

W opinii Emitenta istniej  3 segmenty rynku konstrukcji stalowych ze wzgl du na zdolno ci
produkcyjne: du e zak ady (produkcja miesi czna powy ej 1 000 ton), rednie zak ady (produkcja
miesi czna od 300 do 1 000 ton), ma e zak ady (produkcja poni ej 300 ton). PROJPRZEM S.A. nale y
do grona du ych zak adów, gdy  w I pó roczu 2006 roku redniomiesi czna produkcja konstrukcji
stalowych wynios a 1 100 ton. Do najwi kszych konkurentów Spó ki nale : Polimex Mostostal
Siedlce, Trasco-Stal, PPH Transystem, Stalprodukt, Energomonta  Po udnie, Huta Pokój oraz
Mostostale: Warszawa, P ock, Pu awy, Zabrze, Kraków, Chojnice, S upca (zdolno  produkcji powy ej
1 000 ton miesi cznie).

Nie ma oficjalnych danych o ilo ci wytwarzanych konstrukcji stalowych. Wed ug szacunków
Z.Bolkowskiej z Wy szej Szko y Zarz dzania i Prawa w Warszawie produkcja konstrukcji stalowych w
2005 roku wynios a oko o 760 tys. ton, co oznacza oby, e Emitent posiada 2,1% udzia u rynkowego.
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Tabela 20 Podstawowe wska niki charakteryzuj ce producentów konstrukcji metalowych w latach 2002-2005 w
zak adach zatrudniaj cyh powy ej 49 osób

Wyszczególnienie 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Produkcja sprzedana
konstrukcji metalowych (w
mln z  w cenach
bie cych)

7 587 7 232 6 088 4 703 4 668 4 646 3 670 3 025

Wzrost produkcji
konstrukcji metalowych w
cenach sta ych (rok
poprzedni=100)

107,5 114,1 127,5 101,1 101,5 126,0 116,8 129,2

Rentowno  netto
producentów konstrukcji
metalowych (w %)

5,1 4,4 2,5 -0,4 -1,0 0,5 2,6 2,8

ród o: GUS Biuletyny Statystyczne, nak ady i wyniki przemys u, za: Zofia Bolkowska, 10 lat na rynku konstrukcji stalowych,
Konstrukcje Stalowe 3(80), czerwiec 2006.

6.2.2. Rynek robót budowlanych

Emitent specjalizuje si  w budownictwie przemys owym, które jest silnie skorelowane z sytuacj
ogóln  gospodarki. Wej ciu Polski do Unii Europejskiej towarzyszy  wzrost atrakcyjno ci
inwestycyjnej. Jednocze nie lokowaniu inwestycji w Polsce sprzyjaj  zdecydowanie ni sze ni  w
pa stwach Unii Europejskiej koszty pracy oraz ceny zakupu nieruchomo ci u ytkowych. Inwestorzy
buduj cy obiekty przemys owe maj  równie  na wzgl dzie po o enie geograficzne Polski. Centralne
po o enie pozwala Polsce stworzy  centrum logistyczne, cz ce gospodarki Unii Europejskiej z
atrakcyjnymi rynkami Europy Wschodniej.

Od pewnego czasu widoczna jest poprawa koniunktury w sektorze budowlanym. Szczyt dekoniunktury
w budownictwie przypad  na lata 2001-2002. Od tego czasu wida  powoln  popraw  sytuacji w tym
sektorze. Wed ug danych G ównego Urz du Statystycznego produkcja budowlano-monta owa by a w
2005 roku wy sza o 7,4% w porównaniu z 2004 rokiem. G ównym motorem wzrostu by y roboty
inwestycyjne, w których specjalizuje si  Emitent.

Dynamika produkcji budowlano-monta ow ej w podziale na roboty
inwestycyjne i remontowe (rok poprzedni = 100)
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ród o: GUS, ASM Centrum Bada  i Analiz Rynku
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Poprawa koniunktury w budownictwie przek ada si  na osi ganie coraz wy szych mar . W szczycie
dekoniunktury w sektorze w 2002 roku rentowno  netto w zak adach zatrudniaj cych powy ej 49
osób wynosi a -2,6%. Od tego czasu ulega a systematycznej poprawie. W 2005 roku rentowno  netto
wynios a 1,7%.

Rentowno  netto w budownictw ie w zak adach zatrudniaj cych
pow y ej 49 osób w latach 1997-2005
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ród o: GUS Biuletyny Statystyczne, nak ady i wyniki przemys u, za: Zofia Bolkowska, 10 lat na rynku konstrukcji stalowych,
Konstrukcje Stalowe 3(80), czerwiec 2006

rednioterminowa koniunktura w sektorze budowlanym jest jeszcze lepsza. W sierpniu 2006 roku
produkcja budowlano-monta owa w cenach sta ych dla przedsi biorstw zatrudniaj cych powy ej 9
pracowników wzros a o 15,3% (licz c rok do roku). Wzrost produkcji budowlano-monta owej mia
miejsce niemal w ka dym miesi cu 2006 roku – wyj tkiem by  luty, kiedy trudne warunki
meteorologiczne ograniczy y zdolno ci prowadzenia prac budowlanych. Intensyfikacj  koniunktury w
sektorze budowlanym sugerowa y dane GUS na temat robót polegaj cych na przygotowaniu terenu
pod budow . W 2005 roku wzros y one o 84,1% (w cenach sta ych), co okazuje si  najwi ksz
aktywno ci  od szczytu dekoniunktury w sektorze budowlanym w latach 2001-2002.
W sierpniu 2006 roku wska nik koniunktury w budownictwie (badanie GUS), b d cy miar  ocen
przedsi biorców zanotowa  33 pkt. Oznacza to, e zdecydowanie lepiej oceniaj  oni kondycj  sektora
i jego perspektywy ni  w sierpniu 2005 roku, kiedy wska nik zanotowa  17,6 pkt.

Wska nik koniunktury w budownictwie w latach 2005-2006
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Perspektywy na najbli sze lata s  dobre. Zdaniem analityków PMR w najbli szych latach produkcja
budowlano-monta owa b dzie ros a. Obecnie Emitent wiadczy us ugi budowlane w segmencie
budownictwa niemieszkaniowego oraz budownictwa in ynieryjnego. W latach 2006-2007 budownictwo
niemieszkaniowe (obiekty przemys owo-magazynowe i handlowo-us ugowe) b dzie ros o w realnym
tempie 9-10%. W latach kolejnych dynamika os abnie do 5-6% w skali roku. Odmiennie ma wygl da
dynamika koniunktury w budownictwie in ynieryjnym. Przyspieszenie wzrostu ma nast pi  w latach
2007-2009 (wzrost produkcji 12-15%), po mniej dynamicznym 2006 roku (wzrost o 5%). Jednocze nie
w zwi zku z zamiarem Emitenta rozpocz cia dzia alno ci deweloperskiej dotycz  go tak e prognozy
dla budownictwa mieszkaniowego. W opinii PMR produkcja w zakresie budownictwa mieszkaniowego
b dzie ros a w latach 2006-2009 w tempie 12-18%.

Prognozy produkcji budowlano-monta owej w Polsce,
wed ug rodzajów budownictwa, zmiany realne, 2005-2009p
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ród o: PMR Publications, 2005

6.3. Czynniki nadzwyczajne maj ce wp yw na dzia alno  podstawow  i rynki, na
których dzia a Emitent

Przyjmuj c, e czynniki nadzwyczajne s  to czynniki wp ywaj ce na dzia alno  Emitenta wskutek
zdarze  trudnych do przewidzenia, poza dzia alno ci  operacyjn  jednostki i niezwi zane z ogólnym
ryzykiem jej prowadzenia Emitent stwierdza, e nie wyst puj  czynniki nadzwyczajne maj ce wp yw
na dzia alno  podstawow  i rynki, na których dzia a.

6.4. Podsumowanie podstawowych informacji dotycz cych uzale nienia Emitenta
od patentów lub licencji , umów przemys owych, handlowych lub finansowych,
albo od nowych procesów produkcyjnych

Dzia alno  PROJPRZEM S.A. nie wi e si  z posiadaniem patentów, licencji lub umów
przemys owych. Nie zachodzi zatem zjawisko uzale nienia od wy ej wymienionych czynników.

Istotnym odbiorc  Emitenta jest Cardo Door Docking Production, dla której PROJPRZEM S.A. jest
g ównym dostawc  pomostów prze adunkowych. Wspó praca odbywa si  w oparciu o umow
ramow , która zosta a zaprezentowana w rozdziale 22 Prospektu „Istotne umowy”. W 2003 roku
sprzeda  dla tego kontrahenta wynios a 38,1%, w 2004 roku 45,5%, w 2005 roku 36,3%, a w a w
pierwszych III kwarta ach 2006 30,3%  przychodów ze sprzeda y.

W zakresie realizowanej produkcji przemys owej oraz wykonawstwa robót budowlanych Spó ka
stosuje ogólnie dost pne na rynku technologie i procesy produkcyjne. Unowocze nienie produkcji
nast puje poprzez systematyczne inwestycje w maszyny i urz dzenia.
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6.4.1. Umowy istotne wykonywane z zamawiaj cymi

Emitent w celu pe nego i rzetelnego przedstawienia umów z odbiorcami na potrzeby prospektu
emisyjnego przyj , e jako istotne uznawa  b dzie te umowy, których warto  jest wi ksza ni  10%
kapita ów w asnych Emitenta oraz umowy ramowe.

1) Umowa nr GS_PROJPRZEM_LGE_C005

Na podstawie Umowy nr GS_PROJPRZEM_LGE_C005, zawartej w dniu 19 czerwca 2006 roku,
pomi dzy GS Engineering & Construction Poland Sp. z o.o. z siedzib  w M awie przy ul. LG
Electronics 7, a Emitentem, Emitent zobowi za  si  do wykonania fundamentów, prefabrykowanych
s upów, robót elbetowych, 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 (s ownie: trzydzie ci trzy miliony
trzysta pi dziesi t tysi cy) z otych (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 nast pnie Aneksem nr 2) oraz Aneksu numer 3
podpisanego w dniu 26 pa dziernika 2006 roku, Emitent zobowi za  si  do wykonania robót
dodatkowych. W zwi zku z powy szym ca kowita warto  robót w ramach tego kontraktu wzros a do
kwoty 44 508,2 tys. z otych netto.

2) Umowa na budow  obiektu Dong Seo

Emitent w dniu 9 listopada 2006 roku podpisa  z firm  GS Engineering & Construction Poland sp. z
o.o. now  umow  zgodnie z któr  wykona roboty budowlane na budowie obiektu Dong Seo w
Kobierzycach. Umowa obejmuje: dostaw  i monta  konstrukcji stalowej oraz profili stalowych,
wykonanie dokumentacji wykonawczo – warsztatowej, konstrukcji stalowej, obudow  dachu i cian,
wietliki i daszki os onowe, wewn trzne panele cienne, drzwi zewn trzne i bramy segmentowe, okna

oraz roboty instalacyjne wewn trzne i zewn trzne. Warto  robót wynosi 9.772,9 tys. z otych netto.
Termin zako czenia robót ustalono na 30.12.2006 roku. Umowa jest potwierdzeniem listów
intencyjnych podpisanych z GS Engineering & Construction Poland sp. z o.o. w dniach 11.08., 11.09.
oraz 27.09.2006 roku.

W zwi zku z powy szym ca kowita warto  robót w ramach zawartych kontraktów z GS Engineering &
Construction Poland sp. z o.o. wynosi 54.281,1 tys. z otych netto

3) Kontrakt ramowy nr 001

Na podstawie Kontraktu nr 001 zawartego w dniu 03.02.2003 oraz Protoko u Handlowego Nr NU 03
podpisanego w dniu 16 stycznia 2003 roku, pomi dzy KWE Stahl-und Industriebau GmbH & Co. KG
PROJPRZEM S.A. przyj  do wykonania dzie o w postaci wykonania i dostawy konstrukcji stalowej

Wielko  sprzeda y za 2005 roku wynios a 3 824 tys. z , natomiast za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2006 roku – 2 891 tys. z .

4) Kontrakt ramowy na dostawy nr 002524300/00/015

Na podstawie Kontraktu nr 002524300/00/015, zawartego pomi dzy MPS Technik GmbH z siedzib  w
Republice Federalnej Niemiec, Wennigsen, przy ul. Gottlieb – Daimler – Str. 12/21, a Emitentem,
Emitent zobowi za  si  wytwarza  w Polsce i dostarczy  do firmy MPS Technik GmbH kompletne
pomosty prze adunkowe i cz ci konstrukcyjne do pomostów prze adunkowych. Kontrakt mo e zosta
wypowiedziany w zwyk ym trybie z zachowaniem 24 (s ownie: dwudziesto-cztero) – miesi cznego
terminu wypowiedzenia.

W dniu 31 grudnia 2002 roku zosta  podpisany aneks, na mocy którego z dniem 1 stycznia 2003 roku
w miejsce MPS Technik GmbH z siedzib  w Wennigsen, wst pi a firma Cardo Door Docking
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Production GmbH z siedzib  w Wennigsen, zwana CDDP. Powy sze by o rezultatem przej cia firmy
MPS przez firm  CDDP.

Prezentowany kontrakt ramowy zosta  zmieniony nast pnie poprzez: Aneks nr 01/2004 (wraz z
aneksami nr 1 i 2 do powy szego aneksu), Aneks nr 02/2004 oraz Porozumienie cenowe z dnia 11
lipca 2006 roku.

Wielko  sprzeda y za 2005 rok wynios a 43 832 tys. z , za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006
roku – 21 197 tys. z

5) Umowa nr 02/0118/BU/2006

Na podstawie umowy nr 02/0118/BU/2006 zawartej w dniu 30 czerwca 2006 roku, pomi dzy
POLNORD S.A. z siedzib  w Gda sku, przy ul. Na Piaskach 10, a Emitentem, Emitent zobowi za  si
do wykonania konstrukcji stalowych cznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym, oraz monta em na
budowie dla obiektów: hali technologicznej, wiaty wjazdu pomocniczego, wiaty g ównej, w ramach
zadania inwestycyjnego: „Budowa Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej w Pruszczu
Gda skim przy ul. Kupieckiej/Handlowej”. Wynagrodzenie Emitenta za wykonane prace wynosi netto:
6 200 tys. (s ownie: sze  milionów dwie cie tysi cy) z otych. Na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 24
sierpnia 2006 roku, zakres umowy zosta  rozszerzony o wykonanie: Instalacji wod-kan, odwodnienia
dachu, Instalacji c.o. i c.t., Instalacji spr onego powietrza w Budynku Hali Technologicznej.
Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie robót obj tych niniejszym aneksem wynosi netto: 1 504 tys.
(s ownie: jeden milion pi set cztery tysi ce) z otych.

6) Kontrakt nr PL/002524400/04

Na podstawie Kontraktu zawartego w dniu 8 wrze nia 2004 roku, pomi dzy Karl Molin A/S
STALKONSTRUKTIONER, Dania,Terndrup, przy ul. Industrivej 5, a Emitentem, Emitent zobowi za
si  do wykonania konstrukcji stalowych (rodzaj, cena i ilo  konstrukcji, a tak e terminy dostaw
okre lane s  na podstawie ka dorazowo udzielanego przez Karl Molin A/S STALKONSTRUKTIONER
zlecenia). W dniu 19 kwietnia 2004 roku do powy szej umowy zosta  podpisany Aneks nr 1.

Wielko  sprzeda y w 2005 roku wynios a 1 589 tys. z , natomiast za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2006 – 413 tys. z .

7)  Kontrakt Ramowy nr 93624/96-0008

Na podstawie Kontraktu zawartego w dniu 2 stycznia 1996 roku, pomi dzy HÜDIG GmbH & Co z
siedzib  w Republice Federalnej Niemiec, w mie cie Celle, a Emitentem, Emitent zobowi za  si  do
wykonywania i dostarczania (na podstawie zlece  na wykonawstwo poszczególnych zespo ów i
elementów) do firmy HUDIG GmbH & Co deszczowni b bnowych, zespo ów spawanych i innych
elementów okre lonych w specyfikacjach ustalanych corocznie i stanowi cych za cznik do kontraktu.
Kontrakt mo e zosta  wypowiedziany z zachowaniem 6 (s ownie: sze cio) miesi cznego terminu
wypowiedzenia, licz c od ko ca miesi ca wypowiedzenia. Powy sza umowa zosta a aneksowana
Aneksem do kontraktu ramowego nr 93624/96 – 0008.

Wielko  sprzeda y za 2005 roku wynios a 198 tys. z , za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006
roku - 117 tys. z .

8) Kontrakt nr PL./002524300/97/0010 z dnia 1 lutego 1996 roku

Na podstawie Kontraktu nr PL./002524300/967/0010 zawartego w dniu 1 lutego 1996 roku, pomi dzy
IMMOPROJEKT WOHN – U GEWERBEOBJEKTE GmbH, a Emitentem, Emitent zobowi za  si  do
wykonywania konstrukcji stalowych (szczegó owe okre lenie rodzaju, ceny i ilo ci konstrukcji, oraz
terminu dostarczenia b dzie zawarte w ka dorazowo udzielanym Emitentowi zleceniu). Powy szy
kontrakt zosta  aneksowany poprzez: Aneks Nr 1/97, Aneks Nr 1/98.

Wielko  sprzeda y w 2005 roku wynios a 3 985 tys., natomiast za okres od 1 stycznia do 30 czerwca
2006 roku -  4 085 tys. z .
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9) Kontrakt nr PL/002524300/00/0016

Na podstawie Kontraktu nr PL/002524300/00/0016, zawartego w dniu 20 pa dziernika 2000 roku,
pomi dzy Oswald Metzen Industrietechnische Anlage z siedzib  w Republice Federalnej Niemiec,
Bittburg, ul. Dieselstrasse 5, a Emitentem, Emitent zobowi zuje si  do wykonania konstrukcji
stalowych (szczegó owe okre lenie rodzaju, ceny i ilo ci konstrukcji, oraz terminu dostarczenia b dzie
zawarte w ka dorazowo udzielanym Emitentowi zleceniu).

Wielko  sprzeda y za 2005 rok wynios a 104 tys. z , za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku
– 767 tys. z .

10) Kontrakt nr PL/0025243/01/0019

Na podstawie Kontraktu nr PL/0025243/01/0019, zawartego w dniu 21 sierpnia 2001 roku, pomi dzy
DONGES STAHLBAU GmbH, z siedzib  w Republice Federalnej Niemiec, Darmstadt, ul. Mainzer
Strasse 55, a Emitentem, Emitent zobowi zuje si  do wykonania konstrukcji stalowych (szczegó owe
okre lenie rodzaju, ceny i ilo ci konstrukcji, oraz terminu dostarczenia b dzie zawarte w ka dorazowo
udzielanym Emitentowi zleceniu).

Wielko  sprzeda y za 2005 roku wynios a 68 tys. z , za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku
– 879 tys. z .

6.4.2. Umowy istotne wykonywane z dostawcami

Emitent w celu pe nego i rzetelnego przedstawienia umów z dostawcami na potrzeby prospektu
emisyjnego przyj , e jako istotne uznawa  b dzie te umowy, których warto  jest wi ksza ni  10%
kapita ów w asnych Emitenta.

Emitent nie jest obecnie zwi zany adn  konkretn  umow  z dostawcami, której warto
przekracza aby 10% kapita ów w asnych. Emitent dokonuje zakupów materia ów i us ug u
wyspecjalizowanych dostawców, g ównie wyrobów hutniczych, na podstawie jednostkowych
zamówie . W wyniku takich zamówie  warto  dostaw realizowanych na rzecz Emitenta przez
niektórych dostawców przekroczy a 10% kapita ów w asnych. W pierwszych trzech kwarta ach 2006
roku warto  dostaw nast puj cych przedsi biorstw przekroczy a 10% kapita ów w asnych Emitenta:

- Thyssenkrupp Energostal S.A. 8 114 718,53 z . netto,

- Montan Stal Sp. z o.o. 6 449 322,68 z . netto,

- Baumat Sp. z o.o. 5 890 240,98 z . netto,

- Bustall Sp.j. 4 778 658,20 z . netto,

- Cardo Door Docking Production GmbH 4 565 551,83 z . netto.

Dla porównania w roku obrotowym 2005 warto  dostaw nast puj cych przedsi biorstw przekroczy a
10% kapita ów w asnych Emitenta.

- Cardo Door Docking Production GmbH 7 329 378,58 z . netto.

- BODEKO Sp. z o.o. 7 254 842,00 z . netto,

- Bustall Sp.j. 5 603 155,00 z . netto,

- Montan Stal Sp. z o.o. 5 124 624,80 z . netto,

- Thyssenkrupp Energostal S.A. 5 042 173,43 z . netto,

- Arkom Sp. z o.o. 3 432 776,90 z . netto,

- Stalexport S.A. 3 116 189,63 z . netto.
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6.5. Za o enia wszelkich o wiadcze  Emitenta dotycz cych jego pozycji
konkurencyjnej

Za o enia wszelkich o wiadcze  lub komunikatów Emitenta dotycz cych pozycji
konkurencyjnej Grupy PROJPRZEM zosta y przyj te na bazie materia ów publikowanych m.in. przez
nast puj ce ród a:

G ówny Urz d Statystyczny,

magazyn „Bauindustrie/Aktuell”,

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie,

artyku  Z.Bolkowskiej pt. „10 lat na rynku konstrukcji stalowych”, magazyn „Konstrukcje
Stalowe” 3 (80), czerwiec 2006,

ASM Centrum Bada  i Analiz Rynku,

PMR Publications.
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7. Struktura organizacyjna

7.1. Krótki opis Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A.

PROJPRZEM S.A. jest podmiotem dominuj cym wobec OP ZRIPOL Sp. z o.o., z którym jako jedynym
podmiotem zale nym, tworzy Grup  Kapita ow  PROJPRZEM S.A.. Konsolidacja z podmiotem
zale nym jest przeprowadzana metod  pe n . O roku 2002 do chwili obecnej w PROJPRZEM S.A.
pozostaje wakat na stanowisku Wiceprezesa ds. produkcji i handu. Obowi zki w tym zakresie pe ni
Prezes Zarz du.

Schemat organizacyjny PROJPRZEM S.A zosta  przedstawiony na stronie nast pnej.
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7.2. Podmiot zale ny od Emitenta

Jedynym podmiotem zale nym od Emitenta jest Ogólnokrajowe Przedsi biorstwo ZRIPOL Sp. z o.o. z
siedzib  w Polsce w Bydgoszczy. OP ZRIPOL zosta  zarejestrowany w Rejestrze Przedsi biorców
Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS 0000008205. Wpisu dokona  S d Rejonowy w
Bydgoszczy, XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego. Na dzie  30 czerwca 2006
roku Emitent posiada  3 159 udzia ów o cznej warto ci 3 159 tys. z , stanowi cych 99,97% kapita u
zak adowego i g osów w OP ZRIPOL Sp. z o.o.

W dniu 21 lipca 2006 roku spó ka zale na - OP ZRIPOL Sp. z o.o. zby a w ramach transakcji
gie dowych 420 000 akcji zwyk ych na okaziciela PROJPRZEM S.A. o warto ci nominalnej 1 z  ka da.
Akcje zosta y sprzedane po cenie 26 z  za sztuk . Po powy szej transakcji  OP ZRIPOL posiada  32
199 akcji PROJPRZEM S.A., upowa niaj cych do wykonywania 32 199 g osów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta, co dawa o odpowiednio: 0,51% g osów na WZA i 0,71% kapita u
zak adowego PROJPRZEM S.A.

W dniu 1 sierpnia 2006 roku zosta a zawarta umowa pomi dzy PROJPRZEM S.A. a OP ZRIPOL Sp. z
o.o. Zgodnie z umow  OP ZRIPOL odkupi  od PROJPRZEM S.A. 2 750 udzia ów w asnych celem
umorzenia. Warto  umowy wynios a 8 635 tys. z . Po tej transakcji Emitent posiada 409 udzia ów o

cznej warto ci 409 tys. z , stanowi cych 99,76% kapita u zak adowego i g osów ZRIPOL Sp. z o.o.

W dniu 1.08.2006 roku Zgromadzenie Wspólników OP Zripol sp. z o.o. podj o uchwa y w sprawie
umorzenia 2.750 udzia ów i obni enia kapita u zak adowego spó ki z 3.160.000 z otych do 410.000
z otych. Zarz d OP Zripol sp. z o.o. rozpocz  procedur  umorzenia udzia ów i obni enia kapita u
zak adowego poprzez og oszenie przewidziane w artykule 264 kodeksu spó ek handlowych. Po
zako czeniu procedury konwokacyjnej opisanej w wy ej wymienionym artykule nast pi z o enie
wniosku do S du Rejonowego w Bydgoszczy o wpisanie obni enia kapita u zak adowego OP Zripol
sp. z o.o. S d w a ciwy dla siedziby Spó ki nie wyda  do dnia sporz dzenia prospektu postanowienia o
umorzeniu udzia ów w spó ce.

W dniu 19 wrze nia 2006 roku OP ZRIPOL Sp. z o.o. sprzeda  w ramach transakcji gie dowej 32 199
akcji zwyk ych na okaziciela PROJPRZEM S.A o warto ci nominalnej 1 z  ka da. Akcje zosta y
sprzedane po redniej cenie 31 z . Akcje uprawnia y do wykonywania 32 199 g osów na WZA
Emitenta. Stanowi y 0,71% kapita u zak adowego PROJPRZEM S.A. Po tej transakcji OP ZRIPOL nie
posiada ju  akcji jednostki dominuj cej.

Wynik brutto na sprzeda y wszystkich akcji PROJPRZEM S.A. posiadanych przez OP ZRIPOL Sp. z
o.o. w ródrocznym jednostkowym sprawozdaniu jednostki zale nej OP ZRIPOL Sp. z o.o. za III
kwarta  2006 roku wyniós : 9.390 tys. z . Wynik transakcji sprzeda y akcji PROJPRZEM S.A. przez
jednostk  zale n  OP ZRIPOL Sp. z o.o. zosta  odniesiony w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym na kapita  zapasowy. Po uwzgl dnieniu wszystkich rozlicze  (tak e podatku
dochodowego) kapita  zapasowy grupy kapita owej zwi kszy  si  w wyniku sprzeda y akcji
PROJPRZEM S.A. przez OP ZRIPOL Sp. z .o.o. o kwot  7.748 tys. z .
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8. rodki trwa e

8.1. Informacje dotycz ce ju  istniej cych lub planowanych znacz cych
rzeczowych aktywów trwa ych, w tym dzier awionych nieruchomo ci oraz
jakichkolwiek obci e  ustanowionych na tych aktywach

8.1.1. Rzeczowe aktywa trwa e Emitenta

W okresie obj tym historycznymi informacjami finansowymi poziom rzeczowych aktywów trwa ych
Grupy Kapita owej Emitenta utrzymywa  si  na zbli onym poziomie. cznie rzeczowe aktywa trwa e
wynosi y na pocz tku 2003 roku 12 314 tys. z , na koniec 2003 roku 11 592 tys. z , na koniec 2004
roku 11 790 tys. z .

Pocz wszy od 2005 roku Grupa Kapita owa PROJPRZEM S.A. sporz dza skonsolidowane
sprawozdania finansowe wed ug MSSF. Pierwsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy sporz dzone zgodnie z wymienionymi standardami obejmowa o rok 2005 oraz dane
porównywalne – za rok 2004. Sporz dzaj c pierwsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za
okres rozpoczynaj cy si  w 2005 roku Grupa skorzysta a z okre lonej w MSSF 1 mo liwo ci
dokonania wyceny rodków trwa ych wed ug warto ci godziwej na dzie  przej cia na MSSF, tj. dzie  1
stycznia 2004 roku. Skutki przeszacowania aktywów trwa ych Grupy zwi kszy y w aktywach warto
tych rodków trwa ych (na dzie  1 stycznia 2004 roku – zwi kszenie o kwot  4 686 tys. z ), w
pasywach zwi kszy y niepodzielony wynik (zysk) z lat ubieg ych (na dzie  1 stycznia 2004 roku –
zwi kszenie o kwot  3 795 tys. z ). Ró nica kwot uj tych w aktywach jako rodki trwa e i w pasywach
jako kapita y stanowi a odroczony podatek dochodowy. Szczegó owy opis zastosowanych procedur
przeszacowania rodków trwa ych zosta  opisany przez PROJPRZEM S.A. w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2005 w nocie nr 29.

W zwi zku z powy szym, zgodnie z MSSF, na koniec 2004 roku warto  rodków trwa ych wynios a
16 016 tys. z , natomiast na koniec 2005 roku 16 568 tys. z .

Na dzie  30 wrze nia 2006 roku rzeczowe aktywa trwa e Grupy Kapita owej Emitenta wynios y
16 819 tys. z . Z o y y si  na nie: grunty, budynki i budowle (o warto ci 12 200 tys. z ), urz dzenia
techniczne i maszyny (o warto ci 2 930 tys. z ), rodki transportu (o warto ci 952 tys. z ), pozosta e
rodki trwa e (o warto ci 185 tys. z ), nak ady na rodki trwa e w budowie (o warto ci 551 tys. z ).

Tabela 21 Znacz ce rzeczowe aktywa trwa e  na dzie  30.09.2006 (w tys. z )

Grupa rodki trwa e Warto  netto na 30.09.2006

0 Grunty 936

1 Budynki i budowle, w tym: 9 548

Biurowiec – siedziba Emitenta 3 595

Budynek malarni z cznikiem i instalacj  – ZP S pólno
Kraje skie

1 410

Budynek g ówny ZP S pólno Kraje skie 1 038

Magazyn wyrobów gotowych - ZP S pólno Kraje skie 804

Hala monta u kontenerów – ZP Koronowo 426

Hala produkcji elementów – ZP Koronowo 196

2 Obiekty in ynierii l dowej i wodnej, w tym: 1 716

Parking samochodowy z infrastruktur  – ul.Bernardy ska 284

Drogi i place utwardzone 205

Place sk adowe i ogrodzenie 258

3 Kot y i maszyny energetyczne 367
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4 Maszyny, urz dzenia i aparaty ogólnego stosowania, w tym: 1 479

Centrum obróbcze CNC-VMC 4525HT 245

Przecinarka termiczna Szafir BL2 197

5 Specjalistyczne maszyny, urz dzenia i aparaty 271

6 Urz dzenia techniczne 813

7 rodki transportu 952

8 Narz dzia, przyrz dy ruchome 185

ród o: Emitent

Opis nieruchomo ci Emitenta

Budynki i budowle oraz nieruchomo ci gruntowe stanowi  najbardziej znacz c  grup  rzeczowych
aktywów trwa ych, których w a cicielem jest Emitent. Ich warto  wed ug stanu na dzie  30.06.2006
roku wynios a 12 338 tys. z . Nale  do nich:

1. Budynek administracyjno-biurowy, nieruchomo  gruntowa, 85-029 Bydgoszcz, ul.
Bernardy ska 13

 Emitent jest wieczystym u ytkownikiem nieruchomo ci gruntowej o powierzchni 1 247 m2, która
sk ada si  z dwóch dzia ek oznaczonych numerami:

- 12/2 o powierzchni 601 m2 w Bydgoszczy przy ul. Bernardy skiej 13-15, KW 61790,

-13/4 o powierzchni 646 m2 w Bydgoszczy przy ul. Stary Port 21, KW 61790.

Ksi g  wieczyst  prowadzi S d Rejonowy w Bydgoszczy Wydzia  Ksi g Wieczystych.

Podstawa nabycia: na wniosek z 23 pa dziernika 1990 roku na podstawie decyzji z 17 grudnia 1963
roku i protoko u zdawczo-odbiorczego z 29 stycznia 1964 roku k.26/w KW nr 20 007/. Wpisano 23
pa dziernika 1990 roku. Na wniosek z 22 grudnia 1995 roku nr dz. 17155-6/95 na podstawie umowy
przeniesienia w asno ci przedsi biorstwa z 21 grudnia 1995 roku k.19-21 w KW nr 60014 – wpisano
16 stycznia 1996 roku.

Na nieruchomo ci gruntowej znajduj  si  nast puj ce obiekty, które s  w asno ci  Emitenta:

Obiekt nr Nazwa objektu Powierzchnia zabudowy
(m2)

Powierzchnia u ytkowa
(m2)

1 Budynek administracyjny,
w którym znajduje si
jednocze nie siedziba
Spó ki

854,00 3 594,62

2 Gara e 24,00 24,00

RAZEM 878,00 3 618,62

ród o: Emitent

Ponadto Emitent dzier awi powierzchnie parkingowe przed budynkiem biurowym od Urz du Miasta na
podstawie umów: III/1/2294/04 i II/1/994/04.

Powierzchnia zabudowy: 1 006 m2

Powierzchnia u ytkowa: 896 m2

Brak obci e  i ogranicze  oraz hipotek na przedmiotowej nieruchomo ci.

2. Zak ad Produkcyjny w S pólnie Kraje skim, 89-400 S pólno Kraje skie, ul. Ko ciuszki 30a

Emitent jest w a cicielem nieruchomo ci gruntowych o cznej powierzchni 78 010 m2:

1) ksi ga wieczysta nr 13981 prowadzona przez S d Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy
Wydzia  Ksi g Wieczystych w S pólnie Kraje skim, dzia ki oznaczone numerami 24,
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25, 23, 17/3 nr m.4 o powierzchni 43 588 m2, sposób korzystania: dzia ka
zabudowana, tereny przemys owe, budynki; nabyto na podstawie umowy sprzeda y z
7 listopada 1995 roku Rep. A nr 5409/1995 not. Zbigniewa Wocki w S pólnie
Kraje skim wpisano 12 grudnia 1995 roku,

2) ksi ga wieczysta nr 7547 prowadzona przez S d Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy
Wydzia  Ksi g Wieczystych w S pólnie Kraje skim, dzia ka oznaczona numerem 17/1
karta mapy 4 o powierzchni 6 716 m2, sposób korzystania: drogi; nabyto na podstawie
umowy sprzeda y z 8 czerwca 1998 roku Rep. A nr 3696/1998 not. Marka J Boenigka
wpisano 6 lipca 1998 roku,

3) ksi ga wieczysta nr 20083 prowadzona przez S d Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy
Wydzia  Ksi g Wieczystych w S pólnie Kraje skim, dzia ki oznaczone numerami
17/2, 17/4 karta mapy 4, o powierzchni 25 639 m2, sposób korzystania: tereny
zabudowane przemys owe; nabyto na podstawie umowy sprzeda y z 24 kwietnia
1997 roku Rep. A nr 2747/1997 not. Marka J Boenigka w S pólnie Kraje skim k.nr. 1-
3 oraz zawartego w niej wniosku z 28 kwietnia 1997 roku dz.kw nr 1412-1413/97
wpisano 4 czerwca 1997 roku,

4) ksi ga wieczysta nr 20930 prowadzona przez S d Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy
Wydzia  Ksi g Wieczystych w S pólnie Kraje skim, dzia ka oznaczona numerem 27/3
karta mapy 4, o powierzchni 210 m2, sposób korzystania: droga; nabyto na podstawie
umowy sprzeda y z 8 czerwca 1998 roku Rep. A nr 3696/1998 not. Marka J Boenigka
w S pólnie Kraje skim k.nr. 1-3 oraz zawartego w niej wniosku z 18 czerwca 1998
roku dz.kw nr 1439-1440/98 wpisano 6 lipca 1998 roku,

5) ksi ga wieczysta nr 20084 prowadzona przez S d Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy
Wydzia  Ksi g Wieczystych w S pólnie Kraje skim, dzia ka oznaczona numerem 27/4
karta mapy 4, o powierzchni 1 857 m2, sposób korzystania: rola; nabyto na podstawie
umowy sprzeda y z 24 kwietnia 1997 roku Rep. A nr 2747/1997 not. Marka J
Boenigka w S pólnie Kraje skim w kw nr 20083 oraz zawartego w niej wniosku z 28
kwietnia 1997 roku dz.kw nr 1412-1413/97 wpisano 4 czerwca 1997 roku.

Na nieruchomo ciach gruntowych znajduj  si  nast puj ce obiekty, które s  w asno ci  Emitenta:

Obiekt nr Nazwa obiektu Powierzchnia zabudowy
(m2)

Powierzchnia u ytkowa
(m2)

1 Hala produkcyjna 5 725,00 6 203,00

2 Stacja transformatorowa 69,50 57,00

3 Budynek Spr arkowni 220,00 220,00

4 Magazyn wyrobów
gotowych

1 934,60 1 547,00

5 Hala malarni 945,15 908,90

6 Magazyn wyrobów
gotowych

389,79 379,70

7 Magazyn (wiata) 300,00 300,00

8 Portiernia 18,00 16,30

9 Magazyn materia ów
atwopalnych

28,00 22,00

10 Estakada 7 772,00 -

RAZEM 17 402,04 9 653,90

ród o: Emitent

Na nieruchomo ciach po o onych w S pólnie Kraje skim zapisanych w ksi gach wieczystych nr KW:
20084, 13981, 7547, 20083, 20930, ustanowiona jest s u ebno  gruntowa, która polega na prawie do
utrzymywania w wydzielonej cz ci budynku stacji transformatorowej urz dze  elektroenergetycznych
nale cych do w a ciciela nieruchomo ci w adn cej oraz na prawie do utrzymywania i eksploatacji
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kabli elektroenergetycznych SN, ich remontów, modernizacji i naprawie oraz na prawie swobodnego
doj cia i dojazdu do wy ej wymienionych urz dze  elektroenergetycznych na rzecz obecnego i
ka doczesnego w a ciciela nieruchomo ci zapisanej w ksi dze wieczystej KW numer 6042 S du
Rejonowego w Tucholi Wydzia  Ksi g Wieczystych w S pólnie Kraje skim.

3. Zak ad Produkcyjny w Koronowie, 86-010 Koronowo, ul. Szosa Kotomierska 35

Emitent jest wieczystym u ytkownikiem nieruchomo ci gruntowej o powierzchni 111 220 m2, która
sk ada si  z trzech dzia ek oznaczonych numerami: 1127/4, 1126/4, 1127/6 karta mapy 041, KW nr
60014.

Ksi g  wieczyst  prowadzi S d Rejonowy w Bydgoszczy Wydzia  Ksi g Wieczystych.

Sposób korzystania: budynki przemys owe.

Podstawa nabycia: na wniosek z 2 pa dziernika 1989 roku oraz na podstawie decyzji z 31 grudnia
1987 roku w KW nr 207a i protoko u zdawczo-odbiorczego z 18 stycznia 1988 roku k.52 w KW 207a.
Wpisano 23 listopada 1989 roku. Na wniosek z 22 grudnia 1995 roku nr.dz.17155-6/95 na podstawie
umowy przeniesienia w asno ci przedsi biorstwa z 21 grudnia 1995 roku k.19-21 – wpisano dnia 16
stycznia 1996 roku.

Na nieruchomo ci gruntowej znajduj  si  nast puj ce obiekty, które s  w asno ci  Emitenta:

Obiekt nr Nazwa obiektu Powierzchnia zabudowy
(m2)

Powierzchnia u ytkowa
(m2)

1 G ówna hala produkcyjna 2 352,00 2 078,00

2 Hala produkcyjna 1 152,00 1 080,00

3 Budynek wielofunkcyjny 471,70 364,00

4 Budynek socjalny 492,00 944,00

5 Trafostacja 36,00 31,00

6 Magazyn 785,00 694,00

7 Magazyn-warsztat 785,00 694,00

8 Magazyn 785,00 694,00

9 Malarnia i oczyszczalnia 537,00 428,00

10 Pomieszczenia techniczne 265,00 606,00

11 Hydrofornia 81,60 67,70

12 Budynek serwisowy 701,00 635,00

13 Budynek administracyjny 252,00 226,00

14 Trafostacja 36,00 31,00

15 Magazyn gazów
technicznych

16,00 11,40

16 Kot ownia olejowa (w ze
cieplny)

100,90 83,60

17 Magazyn materia ów
atwopalnych

74,80 60,00

18 Oczyszczalnia kontenerów 16,00 15,40

19 Portiernia 51,20 39,70

20 W ze  betoniarski 280,00 252,00

21 Kontenerowy magazyn farb 16,00 15,40

RAZEM 9 286,20 9 050,20

ród o: Emitent
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Brak obci e  i ogranicze  oraz hipotek na przedmiotowej nieruchomo ci.

4. Zak ad Produkcyjny w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. Li ciasta 13

Emitent jest wieczystym u ytkownikiem nieruchomo ci gruntowej o powierzchni 9 464 m2, która sk ada
si  z dzia ki oznaczonej numerem 696/32 karta mapy 231, KW nr 19781. Ksi g  wieczyst  prowadzi
S d Rejonowy w Chojnicach, V Wydzia  Ksi g Wieczystych.

Sposób korzystania: teren zabudowy przemys owej.

Na wniosek z 18 pa dziernika 1985 roku, dz.kw. 2057/85, a na podstawie Umowy Spó ki Jawnej
zawartej 17 stycznia 1984 roku dok. Nr 5 i protoko u przej cia z dnia 3 kwietnia 1984 roku dok. Nr 8 –
wpisano 18 pa dziernika 1985 roku. Na podstawie umowy sprzeda y z 29 czerwca 2000 roku, Rep. A
3000/2000 sporz dzonej przez notariusza Lucyn  Lissewsk  z Bydgoszczy, dok. Nr 20 strona akt 97-
98; na wniosek w niej zawarty w par. 7, a z o ony 3 lipca 2000 roku, dz.kw. 2714/2000 – wpisano 25
lipca 2000 roku.

Na nieruchomo ci gruntowej znajduj  si  nast puj ce obiekty, które s  w asno ci  Emitenta:

Obiekt nr Nazwa obiektu Powierzchnia zabudowy
(m2)

Powierzchnia u ytkowa
(m2)

1 Hala produkcyjna 1 937,00 1 892,00

2 Hala malarni 335,00 258,60

3 Wentylatornia 110,00 105,00

4 Magazyn 485,00 433,00

5 Budynek administracyjno-
socjalny

469,00 1 000,40

6 Portiernia 9,00 9,00

7 Wiata - 52,00

RAZEM 3 345,00 3 750,00

ród o: Emitent

Nieruchomo  obci a hipoteka kaucyjna do 1 880,8 tys. z  (s ownie: jeden milion osiemset
osiemdziesi t tysi cy osiemset z otych) ustanowiona na rzecz Banku Przemys owo-Handlowego PBK
S.A. (obecnie BPH S.A.) z tytu u gwarancji bankowej wykonania kontraktu nr 4/2003. Termin wa no ci
gwarancji up ywa 19 grudnia 2007 roku.

5. Zak ad Produkcyjny w Bydgoszczy, 85-622 Bydgoszcz, ul. Pu askiego 25

Emitent jest wieczystym u ytkownikiem nieruchomo ci gruntowej o powierzchni 3 867 m2, która sk ada
si  z dzia ki oznaczonej numerem 25, karta mapy 175, KW nr 19309.

Ksi g  wieczyst  prowadzi S d Rejonowy w Bydgoszczy, Wydzia  Ksi g Wieczystych.

Sposób korzystania: dzia ka zabudowana.

Podstawa nabycia: na wniosek z 13 maja 1992 roku, nr. dz. 5658-5711/92 na podstawie decyzji
Wojewody Bydgoskiego z 30 grudnia 1991 roku k.48 – wpisano 22 czerwca 1992 roku. Na wniosek z
12 lipca 1999 roku nr. dz. 9490-1/99 na podstawie umowy sprzeda y z 7 lipca 1999 roku karta 133-
136 – wpisano 25 lipca 2000 roku.
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Na nieruchomo ci gruntowej znajduj  si  nast puj ce obiekty, które s  w asno ci  Emitenta:

Obiekt nr Nazwa obiektu Powierzchnia zabudowy
(m2)

Powierzchnia u ytkowa
(m2)

1 Budynek kot owni
gazowej z magazynem

121,00 100,00

2 Budynek zaplecza
(warsztat)

53,20 50,50

3 Portiernia 25,00 23,10

4 Budynek rozdzielni
elektrycznej

46,00 42,00

5 Budynek administracyjno-
biurowy

59,10 53,00

6 Wiata magazynowa 248,00 236,40

7 Magazyn gazów
spawalniczych

17,50 16,60

8 Budynek produkcyjno-
magazynowy

249,61 184,15

9 Budynek produkcyjny 327,00 283,97

10 Budynek socjalno-bytowy 132,75 119,50

RAZEM 1 013,66 856,22

ród o: Emitent

Brak obci e  oraz hipotek na przedmiotowej nieruchomo ci.

Inwestycje w rodki trwa e w najbli szej przysz o ci zosta y zaprezentowane w punkcie 5.2.3
Prospektu.

8.2. Opis zagadnie  i wymogów zwi zanych z ochron  rodowiska, które mog
mie  wp yw na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwa ych

Emitent posiada trzy nast puj ce rodzaje decyzji w zakresie ochrony rodowiska, które s  zwi zane
ze sposobem korzystania przez Emitenta z rzeczowych aktywów trwa ych:

Emisja zanieczyszcze
 decyzja z dnia 21 wrze nia 1999 o dopuszczalnej emisji (nr. dec. RG o . 7641-21/99) wydana

przez Starost  S pole skiego dla Zak adu Produkcyjnego PROJPRZEM S.A. w S pólnie
Kraje skim przy ul. Ko ciuszki 30a, wa na do 31 grudnia 2008 roku,

 decyzja z dnia 17 czerwca 2004 zezwalaj ca PROJPRZEM S.A. na wprowadzanie gazów i
py ów do powietrza z procesów technologicznych odbywaj cych si  na terenie zak adu w
Chojnicach przy ul. Li ciastej 1 (OS.7644/7/468/04) wydana przez Starost  Chojnickiego,
wa na do 31 grudnia 2014 roku,

 decyzja z dnia 21grudnia 2004 roku w sprawie udzielenia pozwolenia dla firmy PROJPRZEM
S.A. na wprowadzanie gazów i py ów do powietrza dla Zak adu Produkcyjnego w Koronowie
przy ul. Szosa Kotomierska 13 (O .IV.7644-1/16/04) wydana przez Starost  Bydgoskiego,
wa na do 21 grudnia 2014 roku.
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Wytwarzanie odpadów

 decyzja z dnia 20 wrze nia 2002 roku w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie
odpadów w Zak adzie Produkcyjnym PROJPRZEM S.A. w Chojnicach przy ul. Li ciastej 1
(Os. 7624/54/456/02) wydana przez Starost  Chojnickiego wa na do 30 wrze nia 2012 roku,

 decyzja z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia Programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi dla Zak adu Produkcyjnego PROJPRZEM S.A. w S pólnie
Kraje skim przy ul. Ko ciuszki 30a (RO. 7645-11/02) wydana przez Starost  S pole skiego
wa na do 31 grudnia 2010 roku,

 decyzja z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie wydania pozwolenia dla PROJPRZEM S.A. na
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych ni  niebezpieczne na terenie Zak adu
Produkcyjnego w Koronowie przy ul. Szosa Kotomierska 35 (O .IV.7623/48/04) wydana przez
Starost  Bydgoskiego wa na do 27 lipca 2014 roku.

Pozwolenia wodnoprawne

 decyzja z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla
Zak adu Produkcyjnego w Koronowie (O .II-6223/53-1/00) wydana przez Starost
Bydgoskiego wa na do 31 grudnia 2007 roku. Decyzja dotyczy poboru wód podziemnych dla
potrzeb socjalnych i technologicznych oraz eksploatacj  urz dze  wodnych s u cych do
ujmowania wód podziemnych wraz z pompami g binowymi,

 decyzja z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla
Zak adu Produkcyjnego w Koronowie przy ul. Szosa Kotomierska 35 (O .VII-6223/53/2/00)
wydana przez Starost  Bydgoskiego wa na do 31 grudnia 2007. Pozwolenie wydano w
zakresie odprowadzania do martwego korytarza rzeki Brdy cieków sanitarno-bytowych, wód
opadowych, wód pop ucznych pochodz cych z p ukania z o a od ela niaczy, a tak e na
eksploatacj  urz dze  zabezpieczaj cych wody przed zanieczyszczeniem.

W zakresie przestrzegania przez Emitenta przepisów dotycz cych ochrony rodowiska, w tym w
szczególno ci przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony rodowiska (Dz.U.
nr 129, poz. 202 z pó n. zm.) nale y stwierdzi , e w stosunku do Emitenta nie zosta y wszcz te
jakiekolwiek post powania, których przedmiotem by oby naruszenie wy ej wymienionych
przepisów. Wszystkie decyzje Emitenta w zakresie ochrony rodowiska przedstawione w
niniejszym punkcie s  wa ne i nie wygas y, jak równie  organ wydaj cy decyzj  nie wszcz
post powania w przedmiocie cofni cia zezwolenia obj tego decyzj , jak równie  powoduj c  jej
niewa no , wyga ni cie lub stwierdzenie jej niezgodno ci z prawem.

W zakresie zagro e  zwi zanych z wp ywem przepisów dotycz cych ochrony rodowiska na
rzecz wykorzystania przez Emitenta rzeczowych aktywów trwa ych nale y rozwa y  mo liwo ci
zmian omawianych przepisów w taki sposób, e na o  one na Emitenta dodatkowe obowi zki,
których spe nienie b dzie warunkiem korzystania z tych sk adników. Brak jest jednak informacji,
czy planowane s  jakiekolwiek zmiany obowi zuj cych przepisów, zwi zane z charakterem
prowadzonej przez niego dzia alno ci, w zwi zku z tym rozpatrywanie zagro e  mo e mie
miejsce jedynie w sferze teoretycznej. Wydaje si  jednak, e nawet w przypadku wprowadzenia
zmian, ustawodawca wyznaczy okres dostosowawczy, który pozwoli na dostosowanie dzia alno ci
Emitenta do nowych wymogów w sposób nie zak ócaj cy jej dzia alno ci, jak równie  mo liwo ci
korzystania przez Emitenta ze rodków trwa ych.
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9. Przegl d sytuacji operacyjnej i finansowej

9.1. Sytuacja finansowa Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A.

Prezentacja zasobów finansowych Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. oraz ich analiza zosta y
przeprowadzone w oparciu o zbadane przez bieg ego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy:

 za rok obrotowy 2003 – sprawozdanie to zosta o sporz dzone zgodnie z polskimi zasadami
rachunkowo ci (PSR),

 za rok obrotowy 2005 wraz z danymi porównywalnymi za rok 2004 – sprawozdanie to zosta o
sporz dzone zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej (MSSF)
og oszonymi w formie rozporz dze  przez Komisj  Wspólnot Europejskich.

Umieszczone w prospekcie dane za rok 2004 stanowi  dane porównywalne wykazane w
skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. za rok 2005.

Podlegaj ce ocenie dane finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku oraz dane za
analogiczny okres roku poprzedniego wynikaj  ze ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. za pierwsze pó rocze 2006 roku. Sprawozdanie to zosta o
sporz dzonego zgodnie z MSSF. Podlega o ono przegl dowi przez bieg ego rewidenta, zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami w tym zakresie

Podlegaj ce ocenie dane finansowe za okres od 1 stycznia do 30 wrze nia 2006 roku oraz dane za
analogiczny okres roku poprzedniego wynikaj  ze ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. sporz dzonego na koniec III kwarta u 2006 roku. Sprawozdanie
to zosta o sporz dzone zgodnie z MSSF. Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, sprawozdanie to nie
podlega o ani badaniu ani przegl dowi przez bieg ego rewidenta.

Tabela 22 Wybrane historyczne dane Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. za rok 2006 (w tys. z )

Wyszczególnienie 30-09-2006 30-09-2005 30-06-2006 30-06-2005

Przychody ze sprzeda y 117 676 88 229 58 039 57 008

Koszt w asny sprzeda y 100 034 71 833 48 404 47 542

Zysk brutto ze sprzeda y 17 642 16 396 9 635 9 466

Koszty sprzeda y 2 477 2 290 1 553 1 373

Koszty ogólnego zarz du 8 970 7 762 5 929 4 864

Zysk ze sprzeda y 6 195 6 344 2 153 3 229

EBITDA 7 470 6 740 3 116 3 456

Pozosta e przychody operacyjne 353 75 298 57

Pozosta e koszty operacyjne 353 933 172 608

Zysk na dzia alno ci operacyjnej (EBIT) 6 195 5 486 2 279 2 678

Przychody (koszty) finansowe 85 -828 257 -440

Zysk przed opodatkowaniem 6 280 4 658 2 536 2 238

Zysk netto 5 022 3 538 2 017 1 751

ród o: Emitent
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Tabela 22A Wybrane historyczne dane Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. za lata 2003 - 2005 (w tys. z )

Wyszczególnienie 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2003

Przychody ze sprzeda y 120 586 90 168 77 324

Koszt w asny sprzeda y 99 092 72 222 58 899

Zysk brutto ze sprzeda y 21 494 17 946 18 425

Koszty sprzeda y 3 278 4 046 4 219

Koszty ogólnego zarz du 11 185 10 274 10 604

Zysk ze sprzeda y 7 031 3 626 3 602

EBITDA 7 932 4 963 4 615

Pozosta e przychody operacyjne 401 335 58

Pozosta e koszty operacyjne 1 173 496 328

Zysk na dzia alno ci operacyjnej (EBIT) 6 259 3 465 3 332

Przychody (koszty) finansowe -722 -2 533 -117

Zysk przed opodatkowaniem 5 537 932 3 215

Zysk netto 4 331 714 2 601

ród o: Emitent

Na przestrzeni analizowanych okresów, wraz z rozwojem Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A.,
poprawia y si  osi gane przez Grup  wyniki finansowe. Wyj tkiem by  rok 2004.

W 2004 roku warunki rynkowe nie by y korzystne dla prowadzonej przez Grup  Emitenta dzia alno ci.
Trudna dla eksporterów sytuacja spowodowana umacnianiem si  od pierwszego kwarta u 2004 roku
z otego w stosunku do euro niekorzystnie wp yn a na wyniki finansowe Grupy, które mimo
zwi kszenia wydajno ci pracy i obni ki kosztów by y ni sze ni  w 2003 roku. Wprawdzie osi gni ty w
2004 roku wynik na dzia alno ci operacyjnej by  wy szy ni  przed rokiem, jednak wynik osi gni ty na
sprzeda y, a w szczególno ci wynik na dzia alno ci gospodarczej by y ni sze ni  w roku 2003.
Obni enie w 2004 roku wysoko ci zysku brutto wzgl dem wyniku operacyjnego wynika o przede
wszystkim z poniesienia przez Grup  istotnych kosztów finansowych w postaci ujemnych ró nic
kursowych (saldo ró nic kursowych w tym roku wynios o (-) 2 386 tys. z ).

Dodatkowym negatywnym uwarunkowaniem, maj cym wp yw na dzia alno  gospodarcz  Grupy w
2004 roku by a podwy ka cen stali na rynku krajowym i wiatowym. W miesi cach marzec-maj tego
roku ceny stali wzros y o oko o 80%. Spowodowa o to opó nienia, a niekiedy i zmian  decyzji
inwestycyjnych u inwestorów planuj cych budowy w konstrukcji stalowej. W przypadku Grupy
Emitenta wzrost cen stali spowodowa  w I pó roczu 2004 roku spadek zlece  na konstrukcje stalowe o
oko o 40%. Sytuacja na rynku konstrukcji stalowych poprawi a si  w sierpniu 2004 roku, kiedy nast pi
wzrost zlece  na konstrukcje stalowe.

W 2005 roku z jednej strony mocny z oty wp ywa  na obni enie rentowno ci kontraktów eksportowych,
z drugiej jednak nast powa  systematyczny wzrost koniunktury inwestycyjnej. W 2005 roku Grupa
ponios a istotne koszty pozosta ej dzia alno ci operacyjnej: 368 tys. z  z tytu u odpisów aktualizuj cych
nale no ci, 559 tys. z  z tytu u odpisów aktualizuj cych zapasy materia ów oraz 130 tys. z  z tytu u
spisania produkcji, która nie przynios a efektu gospodarczego. W analizowanym roku przyj te przez
Grup  dzia ania polegaj ce mi dzy innymi na zwi kszeniu wolumenu sprzeda y na rynku krajowym
przy równoczesnym kontynuowaniu polityki zwiekszania wydajno ci pracy oraz obni ania kosztów
spowodowa y zwi kszenie rentowno ci i przynios y efekt w postaci wypracowania najwy szych w
historii Grupy Emitenta wyników finansowych.

W 2005 roku Grupa uzyska a najwy sze w swojej historii przychody ze sprzeda y w wysoko ci
120 586 tys. z  oraz najwy szy wynik netto w wysoko ci 4 331 tys. z .

Tendencja wzrostu przychodów ze sprzeda y zosta a utrzymana przez Grup  Emitenta w 2006 roku.
Zarówno na koniec pierwszego pó rocza 2006 roku, jak i na koniec III kwarta u 2006 roku osi gni te
przez Grup  przychody ze sprzeda y by y wy sze od przychodów osi gni tych w analogicznych
okresach roku 2005. Na uwag  zas uguje znacz cy wzrost przychodów ze sprzeda y osi gni ty w
trzech kwarta ach 2006 roku – o 33,4%).
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W 2006 roku wzrostowi przychodów towarzyszy  jednak e bardziej ni  proporcjonalny wzrost kosztów
operacyjnych. Spadek mar y na sprzeda y, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
wp yw mia a najpierw d uga i mro na zima, która opó ni a rozpocz cie prac budowlano –
monta owych, a nast pnie znaczny wzrost cen materia ów hutniczych oraz us ug cynkowania.

Pozosta a dzia alno  operacyjna w okresie III kwarta ów 2006 roku nie wp yn a na korekt
uzyskanego przez Grup  wyniku na sprzeda y. Pozosta e przychody operacyjne (mi dzy innymi z
tytu u rozwi zania rezerwy na niewykorzystane urlopy, rozwi zania odpisu aktualizuj cego
nale no ci) zosta y zrównowa one przez pozosta e koszty operacyjne (mi dzy innymi z tytu u
dokonanych odpisów nale no ci).

Dokonuj c analizy sytuacji finansowej dzia alno ci Emitenta (w tym analizuj c wska niki rentowno ci,
p ynno ci, sprawno ci wykorzystania czy finansowania), nale y mie  na uwadze fakt, e dane
(warto ci wska ników) za rok 2003 nie s  w pe ni porównywalne z danymi (warto ciami wska ników)
za kolejne okresy prezentowane w Prospekcie. Wynika to z faktu, e dane za rok 2003 prezentowane
na podstawie skonsolidowanych sprawozda  finansowych sporz dzonych zgodnie z  Polskimi
Zasadami Rachunkowo ci.

Wska niki rentowno ci
 Tabela 23 Wska niki rentowno ci Grupy Kapita owej Emitenta w 2006 roku

Wska nik Formu a obliczeniowa 30-09-2006 30-09-2005 30-06-2006 30-06-2005

Zyskowno  sprzeda y
zysk ze sprzeda y /
przychody netto ze

sprzeda y 5,3% 7,2% 3,7% 5,7%

Zyskowno  EBITDA EBITDA / przychody netto
ze sprzeda y 6,3% 7,6% 5,4% 6,1%

Zyskowno  EBIT EBIT / przychody netto ze
sprzeda y 5,3% 6,2% 3,9% 4,7%

Zyskowno  brutto zysk brutto / przychody
netto ze sprzeda y 5,3% 5,3% 4,4% 3,9%

Zyskowno  netto
sprzeda y

zysk netto / przychody netto
ze sprzeda y 4,3% 4,0% 3,5% 3,1%

Rentowno  kapita u
w asnego

zysk netto / kapita  w asny
bez zysku 12,8% 13,3% 7,0% 6,6%

Rentowno  maj tku zysk netto / aktywa razem 6,5% 6,2% 3,0% 3,1%

ród o: Emitent

Tabela 23A Wska niki rentowno ci Grupy Kapita owej Emitenta w latach 2003 - 2005 roku

Wska nik Formu a obliczeniowa 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2003

Zyskowno  sprzeda y
zysk ze sprzeda y /
przychody netto ze

sprzeda y 5,8% 4,0% 4,7%

Zyskowno  EBITDA EBITDA / przychody netto ze
sprzeda y 6,6% 5,5% 6,0%

Zyskowno  EBIT EBIT / przychody netto ze
sprzeda y 5,2% 3,8% 4,3%

Zyskowno  brutto zysk brutto / przychody netto
ze sprzeda y 4,6% 1,0% 4,2%

Zyskowno  netto
sprzeda y

zysk netto / przychody netto
ze sprzeda y 3,6% 0,8% 3,4%

Rentowno  kapita u
w asnego

zysk netto / kapita  w asny
bez zysku 16,3% 2,6% 10,6%

Rentowno  maj tku zysk netto / aktywa razem 7,9% 1,7% 6,5%

ród o: Emitent
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Osi gni te przez Grup  Kapita ow  PROJPRZEM S.A. warto ci wska ników rentowno ci, w okresie
obj tym historycznymi danymi finansowymi, by y pochodn  zdarze  i uwarunkowa  gospodarczych
zaprezentowanych powy ej (pod tabel  numer 19A).

W roku 2004 Emitent osi gn  najni sze warto ci wska ników rentowno ci na poszczególnych
poziomach ich obliczania. Wprawdzie rentowno  sprzeda y i rentowno  EBIT by y ni sze
odpowiednio o 0,7 i 0,5 punktu procentowego od osi gni tych warto ci w roku 2003, to ju
rentowno  brutto by a ni sza o 3,2 punktu procentowego wzgl dem rentowno ci brutto osi gni tej w
roku 2003. Powy sze by o wynikiem poniesienia w 2004 roku wysokich kosztów z tytu u ujemnych
ró nic kursowych. Ni sza rentowno  w 2004 roku prze o y a si  na ni szy wynik netto, co przy
wzro cie sumy bilansowej w 2004 roku wzgl dem roku 2003, spowodowa o obni enie rentowno ci
maj tku.

Znacz ca poprawa warto ci wska ników rentowno ci nast pi a w roku 2005. Osi gni te w tym roku
warto ci wska ników rentowno ci by y wy sze zarówno wzgl dem roku 2004 jak i 2003. Poprawa
uzyskiwanej mar y na sprzeda y, jako wynik wzrostu wydajno ci pracy, dywersyfikacji sprzeda y oraz
poprawy koniunktury w bran y, spowodowa y uzyskanie rentowno ci sprzeda y na poziomie
5,8%.Przewaga pozosta ych kosztów operacyjnych nad pozosta ymi przychodami operacyjnymi, jak
równie  kosztów finansowych nad odpowiadaj cymi im przychodami, spowodowa y obni enie
poziomu rentowno ci brutto do wysoko ci 4,6%. Wzrost poziomu rentowno ci, przy wzro cie
osi ganych przychodów ze sprzeda y, znalaz  prze o enie na zwi kszenie osi gni tego w 2005 roku
wyniku netto. To z kolei spowodowa o zwi kszenie poziomu rentowno ci maj tku do wysoko ci 7,9%
oraz rentowno ci kapita ów – do wysoko ci 16,3%.

Rentowno  sprzeda y w pierwszej po owie 2006 roku obni y a si  wzgl dem rentowno ci osi gni tej
w analogicznym okresie roku poprzedniego o 2 punkty procentowe – do poziomu 3,7%, co wynika o z
opisanego powy ej, pó niejszego ni  zwykle rozpocz cia prac budowlano – monta owych na wiosn
tego roku oraz wzrostu cen stali i cynku. W 2006 roku przychody finansowe przewy szy y koszty
finansowe, g ównie za spraw  dodatnich ró nic kursowych. Powy sze spowodowa o podwy szenie
rentowno ci brutto do poziomu 4,4%.

Sytuacja w zakresie rentowno ci poprawi a si  w III kwartale 2006 roku. Poziom rentowno ci
sprzeda y wzrós  do wysoko ci 5,3%, pozosta  jednak e ni szy ni  w analogicznym okresie roku
poprzedniego. Nie przeszkodzi o to jednak w uzyskaniu przez Grup  na koniec III kwarta u 2006 roku
rentowno ci brutto na poziomie 5,3%, to jest na poziomie wy szym ni  na koniec III kwarta u 2005
roku. Powy sze z jednej strony wynika o z przewagi w 2005 roku pozosta ych kosztów operacyjnych
nad odpowiadaj cymi im przychodami (g ównie z tytu u dokonanych w tym roku odpisów
aktualizuj cych nale no ci i zapasy) jak równie  ujemnego salda ró nic kursowych, z drugiej strony
wynika o to z neutralnego wp ywu na wynik brutto w 2006 roku pozosta ej dzia alno ci operacyjnej
oraz finansowej.

Analiza struktury aktywów
Tabela 24 Struktura aktywów Grupy Emitenta w roku 2006

30-09-2006 30-09-2005 30-06-2006 30-06-2005
Wyszczególnienie w tys.

z % w tys. z % w tys. z % w tys. z %

AKTYWA TRWA E 19 137 25,0% 17 458 30,6% 17 683 26,7 17 064 30,1

Rzeczowe aktywa trwa e 16 819 21,9% 16 089 28,2% 16 363 24,7 15 756 27,8

Warto ci niematerialne 31 0,0% 53 0,1% 23 0,0 62 0,1

D ugoterminowe aktywa
finansowe dost pne do
sprzeda y

41 0,1% 44 0,1% 41 0,1 44 0,1

Aktywa z tytu u odroczonego
podatku dochodowego 2 246 2,9% 1 272 2,2% 1 256 1,9 1 202 2,1

AKTYWA OBROTOWE 57 558 75,0% 39 530 69,4% 48 581 73,3 39 564 69,9

Zapasy 12 980 16,9% 7 704 13,5% 11 230 16,9 6 618 11,7

Nale no ci z tytu u dostaw i
us ug 37 729 49,2% 22 829 40,1% 24 039 36,3 26 543 46,9
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Pozosta e nale no ci
krótkoterminowe i aktywa
finansowe

728 0,9% 2 193 3,8% 3 966 6,0 889 1,6

Rozliczenia mi dzyokresowe 1 353 1,8% 161 0,3% 7 485 11,3 296 0,5

rodki pieni ne 4 768 6,2% 6 643 11,7% 1 861 2,8 5 218 9,2

AKTYWA RAZEM 76 695 100,0% 56 988 100,0% 66 264 100,0 56 628 100,0

ród o: Emitent

Tabela 24A Struktura aktywów Grupy Emitenta w latach 2003 - 2005

31-12-2005 31-12-2004 31-12-2003

Wyszczególnienie w tys. z % w tys. z % w tys. z %

AKTYWA TRWA E 17 951 32,8 16 997 39,5 11 827 29,7

Rzeczowe aktywa trwa e 16 568 30,3 16 016 37,2 11 592 29,1

Warto ci niematerialne 50 0,1 59 0,1 74 0,2

D ugoterminowe aktywa
finansowe dost pne do
sprzeda y

41 0,1 161 0,4 161 0,4

Aktywa z tytu u odroczonego
podatku dochodowego 1 292 2,4 761 1,8 - 0,0

AKTYWA OBROTOWE 36 723 67,2 26 074 60,5 28 028 70,3

Zapasy 8 040 14,7 8 416 19,5 6 977 17,5

Nale no ci z tytu u dostaw i
us ug 18 847 34,5 12 243 28,4 12 831 32,2

Pozosta e nale no ci
krótkoterminowe i aktywa
finansowe

3 005 5,5 2 693 6,3 2 311 5,8

Rozliczenia mi dzyokresowe 36 0,1 615 1,4 383 1,0

rodki pieni ne 6 795 12,4 2 107 4,9 5 526 13,9

AKTYWA RAZEM 54 674 100,0 43 071 100,0 39 855 100,0

ród o: Emitent

Struktura aktywów Grupy Kapita owej Emitenta w okresach obj tych raportowaniem zgodnie z MSSF
(to jest pocz wszy od roku 2004) jest stabilna. Na koniec rocznych okresów sprawozdawczych oko o
1/3 maj tku Grupy stanowi  aktywa trwa e, 2/3 - aktywa obrotowe. Warto  aktywów trwa ych jest
zdeterminowana przez rzeczowy maj tek trwa y. Najistotniejsz  cz  maj tku obrotowego stanowi
nale no ci, w tym nale no ci z tytu u dostaw i us ug.

Na koniec ródrocznych okresów sprawozdawczych przypadaj cych na koniec wrze nia danego roku
wzrasta warto  maj tku obrotowego, a przez co jego udzia  w strukturze aktywów zwi ksza si  do
poziomu oko o 70%. Powy sze jest w g ównej mierze efektem wzrostu nale no ci z tytu u dostaw i
us ug jako konsekwencji zwi kszonej sprzeda y w tym okresie roku.

Na koniec wrze nia 2006 roku nale no ci z tytu u dostaw i us ug stanowi y 49,2% warto ci aktywów.
Tak znacz cy przyrost nale no ci handlowych, b d cy funkcj  wysoko ci przychodów ze sprzeda y
spowodowa  ukszta towanie struktury aktywów jako ¾ - maj tek obrotowy, ¼ - maj tek trwa y.
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Wska niki rotacji
Tabela 25 Wska niki rotacji Grupy Kapita owej Emitenta w 2006 roku

Wska nik Formu a obliczeniowa 30-09-2006 30-09-2005 30-06-2006 30-06-2005

Wska nik obrotu
aktywów

przychody netto ze
sprzeda y / aktywa razem 1,53 1,55 0,88 1,01

Wska nik obrotu
rzeczowych aktywów
trwa ych

przychody netto ze
sprzeda y / rzeczowe aktywa

trwa e
7,00 5,48 3,55 3,62

Okres sp ywu nale no ci
handlowych w dniach

nale nosci z tyt dostaw i
us ug x 365* / przychody ze

sprzeda y
87 70 75 84

Okres zap aty
zobowi za  w dniach

zbowi zania z tyt dostaw i
us ug x 365*/przychody ze

sprzeda y
43 45 74 48

* dla pó rocza za liczb  dni w okresie przyj to 181, dla III kwarta ów za liczb  dni w okresie przyj to 270

ród o: Emitent

Tabela 26A Wska niki rotacji Grupy Kapita owej Emitenta w latach 2003 - 2005

Wska nik Formu a obliczeniowa 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2003

Wska nik obrotu
aktywów

przychody netto ze
sprzeda y / aktywa razem 2,21 2,09 1,94

Wska nik obrotu
rzeczowych aktywów
trwa ych

przychody netto ze
sprzeda y / rzeczowe aktywa

trwa e
7,28 5,63 6,67

Okres sp ywu nale no ci
handlowych w dniach

nale nosci z tyt dostaw i
us ug x 365 / przychody ze

sprzeda y
57 50 61

Okres zap aty
zobowi za  w dniach

zbowi zania z tyt dostaw i
us ug x 365/przychody ze

sprzeda y
51 30 43

ród o: Emitent

W latach 2003 – 2005 stopniowo wzrasta a warto  przychodów ze sprzeda y uzyskiwana z
posiadanego maj tku. W 2003 roku maj tek grupy pozwoli  na uzyskanie przychodów
odpowiadaj cych 194% jego warto ci – w roku 2005 – 221% jego warto ci.

W latach 2003 – 2005 redni okres inkasowania nale no ci handlowych waha  si  pomi dzy 50 a 61
dni, za  redni okres regulowania zobowi za  wynosi  od 30 do 51 dni.

Warunki funkcjonowania na rynku us ug budowlano – monta owych oraz rynku konstrukcji stalowych
narzucaj  na wykonawc  obowi zek znacznego kredytowania zleceniodawcy. Nie zawsze jest
mo liwe przeniesienie finansowania produkcji czy wiadczenia us ug na dostawców, st d przewaga
d ugo ci okresu inkasowania nale no ci nad d ugo ci  okresu regulowania zobowi za .

Warto ci wska ników rotacji aktywów w okresach pó rocznych oraz liczonych za III kwarta y nie s  w
pe ni porównywalne z warto ciami wska ników liczonych w okresach rocznych z dwóch powodów. Z
jednej strony przychody ze sprzeda y stanowi  cz  przychodów z ca ego roku, z drugiej strony
maj tek grupy (w tym nale no ci, jak i zobowi zania handlowe) na koniec pó rocza, czy na koniec III
kwarta u, jest wy szy od maj tku na koniec roku (co wynika z intensyfikacji prowadzonych prac w
wymienionych okresach).

Analiza pasywów Grupy Emitenta, wska ników finansowania oraz wska ników p ynno ci finansowej
zosta a przedstawiona w punkcie 10.1 niniejszego Prospektu.
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9.2.  Wynik operacyjny Grupy Kapita owej Emitenta

9.2.1. Istotne czynniki, maj ce znacz cy wp yw na wynik dzia alno ci operacyjnej

Wynik dzia alno ci operacyjnej stanowi ró nic  mi dzy:

 przychodami netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów, oraz

 pozosta ymi przychodami operacyjnymi

a

 warto ci  sprzedanych produktów, towarów i materia ów wycenionych w kosztach wytworzenia
lub cenach nabycia lub zakupu, powi kszon  o ca o  poniesionych w danym okresie
obrachunkowym kosztów ogólnych (kosztów sprzeda y, kosztów ogólnego zarz du), oraz

 pozosta ymi kosztami operacyjnymi.

Tabela 27 Wynik operacyjny Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. w roku 2006 (w tys. z )

Wyszczególnienie 30-09-2006 30-09-2005 30-06-2006 30-06-2005

Zysk na dzia alno ci operacyjnej (EBIT) 6 195 5 486 2 279 2 678

ród o: Emitent

Tabela 27A Wynik operacyjny Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. w latach 2003 - 2005 (w tys. z )

Wyszczególnienie 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2003

Zysk na dzia alno ci operacyjnej (EBIT) 6 259 3 465 3 332

ród o: Emitent

W kolejnych analizowanych okresach utrzymywa a si  tendencja wzrostu zysku na dzia alno ci
operacyjnej Grupy Emitenta. Istotnymi czynnikami wp ywaj cymi na wynik operacyjny Grupy by y
odpowiednio:

- w roku 2003 spadek cen stali oraz wzrost kursu wymiany euro do z otego (co wp ywa o pozytywnie
na wysoko  zysku operacyjnego Grupy,

- w roku 2004 wzrost cen stali oraz spadek kursu wymiany euro do z otego (co wp ywa o negatywnie
na wysoko  zysku operacyjnego Grupy),

- w roku 2005 spadek cen stali oraz spadek redniorocznego kursu wymiany euro do z otego (w 2005
roku Grupa uzyska a najwy szy w swojej historii wynik operacyjny – w wysoko ci 6 259 tys. z ),

- w 2006 roku wzrost cen stali oraz niewielki wzrost kursu wymiany euro do z otego (niew tpliwie na
wynik operacyjny ródrocznych okresów sprawozdawczych 2006 roku nie bez wp ywu pozostanie
d uga i mro na zima, utrudniaj ca rozpocz cie prac budowlano-monta owych na pocz tku roku)

W analizowanych okresach na wynik operacyjny nie wp ywa y zdarzenia nadzwyczajne.

9.2.2. Przyczyny znacz cych zmian w sprzeda y netto lub przychodach netto emitenta

Tabela 28 Przychody ze sprzeda y Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. w 2006 roku (dane w tys. z )

Wyszczególnienie 30-09-2006 30-09-2005 30-06-2006 30-06-2005

Przychody ze sprzeda y 117 676 88 229 58 039 57 008

ród o: Emitent
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Tabela 29 Przychody ze sprzeda y Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. w latach 2003 - 2005 (dane w tys. z )

Wyszczególnienie 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2003

Przychody ze sprzeda y 120 586 90 168 77 324

ród o: Emitent

W latach 2003 – 2005 przychody ze sprzeda y Grupy Kapita owej Emitenta systematycznie ros y.
Dynamika przychodów wzgl dem roku poprzedniego wynosi a odpowiednio 112,8% dla roku 2003,
116,6% dla roku 2004 i 133,7% dla roku 2005. Dynamika przychodów I pó rocza 2006 roku wzgl dem
analogicznego okresu roku poprzedniego wynios a 101,8%. Dynamika przychodów III kwarta ów 2006
roku wzgl dem analogicznego okresu roku poprzedniego wynios a 133,4%. Wzrost przychodów ze
sprzeda y w kolejnych okresach wiadczy o rozwoju dzia alno ci Grupy.

Szersza analiza przychodów ze sprzeda y Grupy Kapita owej Emitenta znajduje si  w punkcie 6.1.
niniejszego Prospektu.

9.2.3. Informacje dotycz ce jakichkolwiek elementów polityki rz dowej, gospodarczej,
fiskalnej, monetarnej oraz czynników, które mia y istotny wp yw lub które mog yby
bezpo rednio lub po rednio mie  istotny wp yw, na dzia alno  operacyjn
Emitenta lub jego Grupy Kapita owej

Grupie Emitenta nie s  znane jakiekolwiek szczególne elementy wymienionych polityk, które mia yby
istotny wp yw na dzia alno  operacyjn  Grupy Emitenta.

Istotne, w ocenie Emitenta, czynniki maj ce wp yw na dzia alno  operacyjn  Grupy Emitenta zosta y
opisane jako czynniki ryzyka w punkcie 4 niniejszego Prospektu.
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10. Zasoby kapita owe

Prezentacja zasobów finansowych Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. oraz ich analiza zosta y
przeprowadzone w oparciu o dane finansowe zagregowane w sposób opisany w pierwszej cz ci
punktu 9.1 Prospektu.

10.1. Informacje dotycz ce róde  kapita u Grupy Kapita owej Emitenta

Tabela 30 ród a kapita u Grupy PROJPRZEM S.A.  w 2006 roku (tys. z )

30-09-2006 30-09-2005* 30-06-2006 30-06-2005*
Wyszczególnienie

KAPITA Y W ASNE 44 113 57,5 30 205 53,0 30 963 46,7 28 398 50,1

Kapita  podstawowy 4 518 5,9 4 518 7,9 4 518 6,8 4 518 8,0

Kapita  zapasowy ze
sprzeda y akcji w asnych
powy ej ich warto ci
nominalnej

11 876 15,5 11 876 20,8 11 876 17,9 11 876 21,0

Pozosta y kapita  zapasowy 8 039 10,5 291 0,5 291 0,4 291 0,5

Akcje/udzia y w asne - - -2 397 -4,2 -2 397 -3,6 -2 397 -4,2

Kapita y rezerwowe 13 700 17,9 10 711 18,8 13 700 20,7 10 711 18,9

Wynik finansowy roku
obrotowego 5 022 6,5 3 558 6,2 2 017 3,0 1 751 3,1

Niepodzielony wynik
finansowy 957 1,2 1 647 2,9 957 1,4 1 647 2,9

Udzia y mniejszo ci 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0

KAPITA Y OBCE 32 582 42,5 26 783 47,0 35 301 53,3 28 230 49,9

Zobowi zania
d ugoterminowe 2 089 2,7 2 853 5,0 2 167 3,3 2 877 5,1

D ugoterminowe kredyty i
po yczki - - - - - - - -

D ugoterminowe rezerwy na
zobowi zania z tytu u
wiadcze  pracowniczych

1 038 1,4 1 747 3,1 1 038 1,6 1 747 3,1

Rezerwa z tytu u
odroczonego podatku
dochodowego

1 051 1,4 1 106 1,9 1 129 1,7 1 130 2,0

Zobowi zania
krótkoterminowe 30 493 39,8 23 930 42,0 33 134 50,0 25 353 44,8

Krótkoterminowe kredyty i
po yczki 577 0,8 3 925 6,9 2 267 3,4 3 954 7,0

Zobowi zania z tytu y dostaw
i us ug 18 702 24,4 14 750 25,9 23 767 35,9 15 027 26,5

Zobowi zania z tytu u
bie cego podatku
dochodowego

841 1,1 188 0,3 306 0,5 201 0,4

Pozosta e zobowi zania
krótkoterminowe 3 695 4,8 3 204 5,6 5 434 8,2 4 248 7,5
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Krótkoterminowe rezerwy na
zobowi zania z tytu u
wiadcze  pracowniczych

1 139 1,5 1 002 1,8 1 139 1,7 1 002 1,8

Rozliczenia mi dzyokresowe
bierne 5 539 7,2 861 1,5 221 0,3 921 1,6

KAPITA Y W ASNE I
OBCE RAZEM 76 695 100,0 56 988 100,0 66 264 100,0 56 628 100,0

* prezentacja kapita ów wed ug zasad przyj tych na koniec 2005 roku

ród o: Emitent

Tabela 30A ród a kapita u Grupy PROJPRZEM S.A.  w latach 2003 – 2005 (tys. z )

31-12-2005 31-12-2004 31-12-2003
Wyszczególnienie

% % %

KAPITA Y W ASNE 30 978 56,7 27 867 64,7 27 118 68,0

Kapita  podstawowy 4 518 8,3 4 518 10,5 4 522 11,3

Kapita  zapasowy ze
sprzeda y akcji w asnych
powy ej ich warto ci
nominalnej

11 876 21,7 11 876 27,6 11 876 29,8

Pozosta y kapita  zapasowy 291 0,5 291 0,7 636 1,6

Akcje/udzia y w asne -2 397 -4,4 -2 397 -5,6 -2 416 -6,1

Kapita y rezerwowe 10 892 19,9 10 889 25,3 10 306 25,9

Wynik finansowy roku
obrotowego 4 331 7,9 714 1,7 2 601 6,5

Niepodzielony wynik
finansowy 1 466 2,7 1 975 4,6 -408 -1,0

Udzia y mniejszo ci 1 0,0 1 0,0 1 0,0

KAPITA Y OBCE 23 696 43,3 15 204 35,3 12 737 32,0

Zobowi zania
d ugoterminowe 2 161 4,0 3 086 7,2 867 2,2

D ugoterminowe kredyty i
po yczki - - 81 0,2 465 1,2

D ugoterminowe rezerwy na
zobowi zania z tytu u
wiadcze  pracowniczych

1 038 1,9 1 747 4,1 - -

Rezerwa z tytu u
odroczonego podatku
dochodowego

1 123 2,1 1 258 2,9 402 1,0

Zobowi zania
krótkoterminowe 21 535 39,4 12 118 28,1 11 870 29,8

Krótkoterminowe kredyty i
po yczki 81 0,1 723 1,7 0 0,0

Zobowi zania z tytu y dostaw
i us ug 16 699 30,5 7 383 17,1 9 145 22,9

Zobowi zania z tytu u
bie cego podatku - - 61 0,1 - -
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dochodowego

Pozosta e zobowi zania
krótkoterminowe 2 864 5,2 2 788 6,5 2 521 6,3

Krótkoterminowe rezerwy na
zobowi zania z tytu u
wiadcze  pracowniczych

1 205 2,2 769 1,8 - -

Rozliczenia mi dzyokresowe
bierne 686 1,3 394 0,9 204 0,5

KAPITA Y W ASNE I
OBCE RAZEM 54 674 100,0 43 071 100,0 39 855 100,0

ród o: Emitent

W okresie od 31 grudnia 2003 roku do 30 czerwca 2006 roku kapita y wykorzystywane do
finansowania dzia alno ci Grupy Kapita owej Emitenta wzros y o 26 409 tys. z , w tym kapita  w asny
zwi kszy  si  o 3 845 tys. z .

Jak ju  to zosta o wspomniane w punkcie 9 niniejszego Prospektu w 2005 roku nast pi a zmiana
stosowanych przez Grup  zasad raportowania. Pocz wszy od 2005 roku Grupa Kapita owa
PROJPRZEM S.A. sporz dza skonsolidowane sprawozdania finansowe wed ug MSSF. Pierwsze
roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy sporz dzone zgodnie z wymienionymi
standardami obejmowa o rok 2005 oraz dane porównywalne – za rok 2004. Dniem przej cia na nowe
standardy by  1 stycznia 2004 roku.

Zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowo ci (PSR) na dzie  31 grudnia 2004 roku kapita  w asny
Grupy Emitenta wynosi  – 24 872 tys. z , zgodnie z MSR kapita  w asny Grupy Emitenta na dzie  31
grudnia 2004 roku wynosi  27 867 tys. z . Wzrost kapita u w asnego z tytu u zastosowania MSSF
wynika  przede wszystkim ze skorzystania przez Grup , z okre lonej w MSSF 1 mo liwo ci dokonania
wyceny rodków trwa ych wed ug warto ci godziwej na dzie  przej cia na MSSF i przyj cia tej wyceny
jako kosztu historycznego.

Szczegó owe obja nienie i uzgodnienie kapita ów w asnych Grupy Emitenta na dzie  przej cia na
MSSF znajduje si  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapita owej PROJPRZEM
S.A. za rok 2005 w nocie nr 29.
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Analiza zad u enia
Tabela 31 Wska niki zad u enia Grupy Kapita owej Emitenta w 2006 roku

Wska nik Formu a obliczeniowa 30-09-2006 30-09-2005 30-06-2006 30-06-2005

Wspó czynnik zad u enia kapita  obcy / pasywa razem 0,42 0,47 0,53 0,5

Pokrycie zad u enia
kapita em w asnym kapita  w asny / kapita  obcy 1,35 1,13 0,88 1,01

Pokrycie aktywów
trwa ych kapita em
sta ym

(kapita  w . + zobowi zania
d ugoterminowe) / aktywa

trwa e
2,41 1,89 1,87 1,83

Trwa o  struktury
finansowania

(kapita  w . + zobowi zania
d ugoterminowe) / pasywa

razem
0,60 0,58 0,50 0,55

ród o: Emitent

Tabela 31A Wska niki zad u enia Grupy Kapita owej Emitenta w latach 2003 - 2005

Wska nik Formu a obliczeniowa 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2003

Wspó czynnik zad u enia kapita  obcy / pasywa razem 0,43 0,35 0,32

Pokrycie zad u enia
kapita em w asnym kapita  w asny / kapita  obcy 1,31 1,83 2,13

Pokrycie aktywów
trwa ych kapita em
sta ym

(kapita  w . + zobowi zania
d ugoterminowe) / aktywa

trwa e
1,85 1,82 2,37

Trwa o  struktury
finansowania

(kapita  w . + zobowi zania
d ugoterminowe) / pasywa

razem
0,61 0,72 0,70

ród o: Emitent

W analizowanym okresie, w latach 2003 – 2005, stopniowo zmniejsza a si  przewaga kapita u
w asnego nad kapita em obcym.

Na koniec czerwca 2006 roku kapita  w asny stanowi  88% kapita u obcego. Powy sze by o wynikiem
z jednej strony konsekwentnie stosowanej polityki wyp aty dywidendy akcjonariuszom (co w oczywisty
sposób uszczupla warto  kapita ów w asnych), z drugiej za  strony by o wynikiem rozwoju Grupy.
Grupa Emitenta zwi kszaj c z roku na rok zakres dzia alno ci (wysoko  osi ganych przychodów)
zwi ksza a niezb dne do finansowania kapita y g ównie w postaci zobowi za  krótkoterminowych, w
tym zobowi za  z tytu u dostaw i us ug.

Na koniec wrze nia 2006 roku wzgl dem pó rocza 2006 roku obni y  si  udzia  kapita ów obcych w
ogóle zaanga owanych kapita ów (pasywów). Wzros a warto  kapita u w asnego (w postaci
wypracowanego w III kwartale wyniku finansowego) oraz zmniejszy a si  warto  zaanga owanych
kapita ów obcych (mi dzy innymi z tytu u zobowi za  handlowych). Powy sze spowodowa o, e na
koniec wrze nia 2006 roku kapita  w asny przewy sza  warto  kapita ów obcych o 35%.

Analizuj c zad u enie Grupy Emitenta nale y mie  na uwadze fakt, e we wszystkich wymienionych
powy ej okresach d ugoterminowa p ynno  finansowa (okre lana stosunkiem pokrycia aktywów
trwa ych przez kapita y sta e) utrzymywa a si  na stabilnym, wysokim poziomie. We wszystkich
okresach maj tek trwa y by  w pe ni finansowany kapita ami sta ymi (przynajmniej w ponad 180%).
Powy sze oznacza o, e tak e znaczna cz  maj tku obrotowego znajdowa a finansowanie w
kapita ach zaanga owanych w Grupie d ugoterminowo.
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Wska niki p ynno ci

Tabela 32 Wska niki p ynno ci finansowej Grupy Kapita owej Emitenta w 2006 roku

Wska nik Formu a obliczeniowa 30-09-2006 30-09-2005 30-06-2006 30-06-2005

P ynno  szybka

( rodki pieni ne + krótk.
aktywa finansowe +

nale no ci krótkoterm.) /
zobowi zania

krótkoterminowe

1,39 1,23 0,78 1,25

P ynno  bie ca

aktywa obrotowe -
krótkoterm.* rozlicz.
mi dzyokresowe /

zobowi zania
krótkoterminowe

1,84 1,65 1,24 1,55

Pokrycie zobowi za
nale no ciami

nale no ci handlowe */
zobowi zania handlowe 2,02 1,55 1,01 1,77

Kapita  pracuj cy (w tys. z )

aktywa obrotowe -
krótkoterm. rozlicz.
mi dzyokresowe -

zobowi zania
krótkoterminowe

25 712 15 439 7 962 13 915

Udzia  kapita u pracuj cego
w ca o ci aktywów

kapita  pracuj cy / aktywa
razem 0,34 0,27 0,12 0,25

* nale no ci netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizuj ce)

ród o: Emitent
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Tabela 32A  Wska niki p ynno ci finansowej Grupy Kapita owej Emitenta w latach 2003 - 2005

Wska nik Formu a obliczeniowa 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2003

P ynno  szybka

( rodki pieni ne + krótk.
aktywa finansowe +

nale no ci krótkoterm.) /
zobowi zania

krótkoterminowe

1,20 1,18 1,55

P ynno  bie ca

aktywa obrotowe -
krótkoterm.* rozlicz.
mi dzyokresowe /

zobowi zania
krótkoterminowe

1,70 2,10 2,33

Pokrycie zobowi za
nale no ciami

nale no ci handlowe */
zobowi zania handlowe 1,13 1,66 1,40

Kapita  pracuj cy (w
tys. z )

aktywa obrotowe -
krótkoterm. rozlicz.
mi dzyokresowe -

zobowi zania
krótkoterminowe

15 152 13 341 15 775

Udzia  kapita u
pracuj cego w ca o ci
aktywów

kapita  pracuj cy / aktywa
razem 0,28 0,31 0,40

* nale no ci netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizuj ce)

ród o: Emitent

Warto ci wska ników p ynno ci szybkiej w latach 2003 – 2005 kszta towa y si  ponad poziomem
uznawanym za po dany (za po dan  warto  tego wska nika przyjmuje si  przedzia  od 0,8 do
1,0), co pozytywnie wiadczy o o zdolno ci Grupy do terminowego regulowania zobowi za .

We wszystkich analizowanych okresach zobowi zania handlowe Grupy by y w pe ni pokryte
nale no ciami handlowymi a kapita  pracuj cy by  dodatni co powodowa o, e p ynno  finansowa
Grupy nie by a zagro ona.
Analiza p ynno ci na koniec czerwca 2006 roku nie jest w pe ni porównywalna z warto ciami
wska ników p ynno ci liczonymi na koniec roku obrotowego. Wynika to z uwarunkowa
klimatycznych, w jakich dzia a Grupa. Wi kszo  prac budowlano – monta owych oraz zwi zanych w
wytwarzaniem konstrukcji stalowych przypada na okres, kiedy warunki pogodowe s  sprzyjaj ce dla
wykonywania tego typu prac – to jest od wiosny do jesieni ze szczególnym zwi kszeniem prac w
okresie letnim. To powoduje, e struktura maj tku Grupy oraz struktura finansowania, jak ka dej innej
firmy dzia aj cej w tej bran y, zmienia si  w ci gu roku. Koniec czerwca jest okresem, kiedy rosn
zapasy, nale no ci i zobowi zania, a tym samym warto ci wska ników p ynno ci zmniejszaj  si . Nie
wiadczy to jednak e o pogorszeniu p ynno ci Grupy. Standing finansowy Grupy Kapita owej jest

dobry. Grupa Kapita owa PROJPRZEM S.A. posiada pe n  zdolno  do terminowego regulowania
swoich zobowi za  w ca ym roku obrotowym, niezale nie od stopnia intensywno ci prowadzonych
prac i wiadczonych us ug. Powy sz  tez  potwierdzaj  bardzo dobre warto ci wska ników p ynno ci
uzyskane przez Grup  na koniec III kwarta u 2006 roku.
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10.2. ród a i kwoty oraz opis przep ywów rodków pieni nych Grupy Kapita owej
Emitenta

KAPITA  W ASNY

Na kapita  w asny Grupy Kapita owej Emitenta wed ug stanu na 31 grudnia 2005 roku sk ada  si
kapita  zak adowy w wysoko ci 4 518 tys. z , kapita  zapasowy w wysoko ci 19 915 tys. z , akcje
w asne (posiadane na dzie  31 grudnia 2006 roku przez jednostk  zale n ) w kwocie (-) 2 397 tys. z ,
kapita  rezerwowy w wysoko ci 10 892 tys. z , zysk z lat ubieg ych w wysoko ci 1 466 tys. z , zysk
netto roku bie cego w wysoko ci 4 331 tys. z . Kapita  przypadaj cy akcjonariuszom
mniejszo ciowym wynosi  1 tys. z .

Na koniec wrze nia 2006 roku kapita  zak adowy wynosi  4 518 tys. z , kapita  zapasowy wynosi  19
915 tys. z , kapita  rezerwowy w kwocie 13 700 tys. z , zysk z lat ubieg ych w kwocie 957 tys. z  oraz
zysk netto roku bie cego 5 022 tys. z . Kapita  przypadaj cy akcjonariuszom mniejszo ciowym
wynosi  1 tys. z .
Kapita  zak adowy

Kapita  zak adowy spó ki akcyjnej tworzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu Spó ek Handlowych
oraz postanowieniami Statutu i powinien wynosi  co najmniej 500 tysi cy z otych.

Obecnie kapita  zak adowy PROJPRZEM S.A. – Jednostki Dominuj cej Grupy Kapita owej
PROJPRZEM S.A. wynosi 4 518 tys. z .
Kapita  zapasowy i rezerwowy

Zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu Spó ek Handlowych, spó ka akcyjna jest zobowi zana do tworzenia
kapita u zapasowego przeznaczonego na pokrycie ewentualnej straty. Kapita  zapasowy tworzy si
przelewaj c corocznie co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapita  ten nie osi gnie co
najmniej jednej trzeciej kapita u zak adowego.

Kapita  zapasowy zasila si  równie  nadwy kami z emisji akcji, pozosta ymi po pokryciu kosztów
emisji (art. 396 § 2 KSH). Do kapita u zapasowego wp ywaj  równie  dop aty, które akcjonariusze
uiszczaj  w zamian za przyznanie szczególnych uprawnie  ich dotychczasowym akcjom, o ile dop aty
te nie zostan  u yte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat (art. 396 § 3 KSH).

Zgodnie z brzmieniem art. 396 § 5 KSH o u yciu kapita u zapasowego rozstrzyga Walne
Zgromadzenie, z zastrze eniem, e cz  kapita u zapasowego w wysoko ci 1/3 kapita u
zak adowego mo e by  u yta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Na dzie  31 grudnia 2005 roku kapita  zapasowy Grupy Kapita owej Emitenta wynosi  12 167 tys. z .
W trzecim kwartale 2006 roku kapita  zapasowy zosta  zwi kszony o kwot  7 748 tys. z  jako rezultat
sprzeda y akcji PROJPRZEM S.A. przez Jednostk  Dominuj c  OP ZRIPOL Sp. z o.o. W rezultacie
wymienionej transakcji kapita  zapasowy na koniec III kwarta u 2006 roku wynosi  19 915 tys. z .

Na dzie  31 grudnia 2005 roku kapita  rezerwowy Grupy Kapita owej Emitenta wynosi  10 892 tys. z ,
na dzie  30 wrze nia 2006 roku kapita  ten wyniós  13 700 tys. z .
Wynik finansowy z lat ubieg ych i wynik finansowy roku bie cego

Decyzj  o sposobie pokrycia strat z lat ubieg ych oraz o sposobie rozdzielenia zysku roku bie cego
podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A.

Na dzie  31 grudnia 2005 roku niepodzielony zysk z lat ubieg ych wynosi  1 466 tys. z ., na dzie  30
wrze nia 2006 roku – 957 tys. z .

Niepodzielony wynik finansowy Grupy Kapita owej wynika  z jednej strony z utworzenia w 2004 roku
rezerw na wiadczenia pracownicze (co jako korekta, zgodnie z MSR 8, zosta o odniesione na
niepodzielony wynik finansowy z lat ubieg ych – jako strata), z drugiej strony na niepodzielony wynik
finansowy z lat poprzednich zosta y odniesione skutki zastosowania MSSF po raz pierwszy - jako
zysk.

Na dzie  31 grudnia 2005 roku zysk za dany rok obrotowy wynosi  4 331 tys. z ., na dzie  30 wrze nia
2006 roku – 5 022 tys. z .
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ZOBOWI ZANIA

Zobowi zania d ugoterminowe na koniec 2005 roku wynosi y dla Grupy Kapita owej Emitenta 2 161
tys. z , natomiast zobowi zania krótkoterminowe 21 535 tys. z . Na koniec wrze nia 2006 roku
zobowi zania d ugoterminowe wynosi y 2 089 tys. z , natomiast zobowi zania krótkoterminowe 30 493
tys. z .

OPIS PRZEP YWÓW RODKÓW PIENI NYCH EMITENTA

Na pocz tku roku 2005 rodki pieni ne b d ce w dyspozycji Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A.
wynosi y 2 107 tys. z .

W 2005 roku wp ywy rodków pieni nych osi gni tych przez dzia alno  operacyjn  Grupy pozwoli y
w pe ni pokry  wydatki rodków pieni nych poniesionych na dzia alno ci inwestycyjnej i finansowej -
nast pi o zwi kszenie stanu rodków pieni nych o 4 688 tys. z .

W analizowanym okresie:
 dzia alno  operacyjna wypracowa a netto rodki pieni ne w wysoko ci 8 969 tys. z . Zysk brutto

w wysoko ci 5 537 tys. z  zosta  skorygowany o kwot  3 432 tys. z . Najistotniejsze znaczenie
w ród korekt doprowadzaj cych wynik netto do przep ywów netto z dzia alno ci operacyjnej mia a:
amortyzacja (+) 1 673 tys. z , zwi kszenie stanu nale no ci (-) 6 245 tys. z , zwi kszenie stanu
zobowi za  (+) 9 291 tys. z  oraz zap acony podatek dochodowy (-) 2 373 tys. z ,

 dzia alno  inwestycyjna spowodowa a wyp yw rodków pieni nych netto w wysoko ci (-) 2 178
tys. z . Wydatki na nabycie warto ci niematerialnych i prawnych wynios y (-) 85 tys. z ., wydatki na
nabycie rzeczowych aktywów trwa ych wynios y (-) 2 337 tys. z , natomiast wp ywy z tytu u
sprzeda y rodków trwa ych wynios y 244 tys. z ,

 dzia alno  finansowa spowodowa a wyp yw rodków pieni nych netto w wysoko ci (-) 2 103 tys.
z . Wydatki na sp at  kredytu i po yczki wynios y (-) 723 tys. z , odsetki zap acone wynios y (-) 160
tys. z  oraz wyp acone dywidendy (-) 1 220 tys. z .

Na koniec 2005 roku stan rodków pieni nych, którymi dysponowa a Grupa wyniós  6 795 tys. z .
Stan ten by  bilansem otwarcia dla ostatniego okresu prezentowanego w niniejszym Prospekcie, to
jest okresu od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku.
W okresie od 1 stycznia do 30 wrze nia 2006 roku dzia alno  operacyjna i finansowa Grupy
spowodowa y wyp yw rodków pieni nych, który nie zosta  w pe ni pokryty przez dzia alno
inwestycyjn  - nast pi o zmniejszenie stanu rodków pieni nych o kwot  (-) 1 973 tys. z .
W analizowanym okresie:
 dzia alno  operacyjna spowodowa a wyp yw rodków pieni nych w wysoko ci (-) 10 652 tys. z .

Zysk brutto w wysoko ci 6 280 tys. z  zosta  skorygowany o kwot  (-) 16 932 tys. z .
Najistotniejsze znaczenie w ród korekt doprowadzaj cych wynik netto do przep ywów netto z
dzia alno ci operacyjnej mia a: amortyzacja (+) 1 441 tys. z , zwi kszenie stanu nale no ci (-) 16
744 tys. z , zwi kszenie stanu zobowi za  (+) 3 025 tys. z ,

 dzia alno  inwestycyjna spowodowa a wp yw rodków pieni nych netto w wysoko ci (+) 10 278
tys. z . Wydatki na nabycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rodków trwa ych wynios y (-
) 1 708tys. z ., wp ywy z tytu u sprzeda y rodków trwa ych wynios y 68 tys. z , natomiast wp ywy z
tytu u sprzeda y akcji w asnych PROJPRZEM S.A. (przez jednostk  zale n ) wynios y 11 918 tys.
z .

 dzia alno  finansowa spowodowa a wyp yw rodków pieni nych netto w wysoko ci (-) 1 599 tys.
z . Wp ywy z tytu u kredytu wynios y (+) 577 tys. z , odsetki zap acone wynios y (-) 62 tys. z ,
wydatki na sp at  po yczki wynios y (-) 81 tys. z , wyp acona dywidenda wynios a (po korektach
konsolidacyjnych) 2 033 tys. z .

Na koniec wrze nia 2006 roku stan rodków pieni nych, którymi dysponowa a Grupa wyniós   4 768
tys. z .

Stan przep ywów pieni nych Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. po dniu 30 wrze nia 2006 roku
nie zmieni  si  istotnie.
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10.3. Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Grupy Kapita owej Emitenta

Tabela 33 Struktura finansowania Grupy Kapita owej Emitenta w 2006 roku

30-09-2006 30-09-2005 30-06-2006 30-06-2005
Wyszczególnienie

w tys. z % w tys. z % w tys. z % w tys. z %

KAPITA Y W ASNE 44 113 57,5% 30 205 53,0% 30 963 46,7% 28 398 50,1%

KAPITA Y OBCE 32 582 42,5% 26 783 47,0% 35 301 53,3% 28 230 49,9%

Zobowi zania d ugoterminowe 2 089 2,7% 2 853 5,0% 2 167 3,3% 2 877 5,1%

Zobowi zania krótkoterminowe 30 493 39,8% 23 930 42,0% 33 134 50,0% 25 353 44,8%

Krótkoterminowe kredyty i po yczki 577 0,8% 3 925 6,9% 2 267 6,8% 3 954 15,6%

Zobowi zania z tytu y dostaw i us ug 18 702 24,4% 14 750 25,9% 23 767 71,7% 15 027 59,3%

Pozosta e zobowi zania
krótkoterminowe 11 214 14,6% 5 255 9,2% 7 100 21,4% 6 372 25,1%

KAPITA Y W ASNE I OBCE
RAZEM 76 695 100,0% 56 988 100,0% 66 264 100,0% 56 628 100,0%

ród o: Emitent

Tabela 33A Struktura finansowania Grupy Kapita owej Emitenta w latach 2003 - 2005

31-12-2005 31-12-2004 31-12-2003
Wyszczególnienie

w tys. z % w tys. z % w tys. z %

KAPITA Y W ASNE 30 978 56,7% 27 867 64,7% 27 118 68,0%

KAPITA Y OBCE 23 696 43,3% 15 204 35,3% 12 737 32,0%

Zobowi zania d ugoterminowe 2 161 4,0% 3 086 7,2% 867 2,2%

Zobowi zania krótkoterminowe 21 535 39,4% 12 118 28,1% 11 870 29,8%

Krótkoterminowe kredyty i po yczki 81 0,4% 723 6,0% - -

Zobowi zania z tytu y dostaw i us ug 16 699 77,5% 7 383 60,9% 9 145 77,0%

Pozosta e zobowi zania
krótkoterminowe 4 755 22,1% 4 012 33,1% 2 725 23,0%

KAPITA Y W ASNE I OBCE
RAZEM 54 674 100,0% 43 071 100,0% 39 855 100,0%

ród o: Emitent

W latach 2003 - 2005 dominuj cym ród em finansowania dzia alno ci Grupy Kapita owej
PROJPRZEM S.A. by y kapita y w asne. Na koniec I pó rocza 2006 roku kapita y w asne Grupy
wynosi y 30 963 tys. z , to jest 46,7% ogó u zaanga owanych do finansowania kapita ów. Z kolei na
wrze nia 2006 roku kapita y w asne wynosi y 44.113 tys. z , to jest 57,5% pasywów.

Spadek udzia u kapita ów w asnych w pasywach na koniec czerwca 2006 roku wzgl dem ko ca 2005
roku wynika  ze wzrostu zobowi za  krótkoterminowych jako rezultatu realizacji dwóch znacz cych
kontraktów (kontraktu na wykonanie konstrukcji na „Budowie Centrum Ekspedycyjno - Rozdzielczego
Poczty Polskiej w Pruszczu Gda skim, którego zleceniodawc  by  Polnord S.A. oraz kontraktu na
wykonanie robót budowlanych na budowie hali produkcyjnej telewizorów i lodówek dla LG w
Kobierzycach, którego zleceniodawc  jest GS Engineering & Construction Poland Sp. z o.o.), jak
równie  niewielkiego (o 15 tys. z ) spadku (w warto ciach bezwzgl dnych) warto ci kapita ów
w asnych.

Niewielki nominalny spadek kapita ów w asnych wynika  z podj tej przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. w dniu 19 maja 2006 roku uchwa y o wyp acie dywidendy za rok
2005 w wysoko ci 50 groszy na akcj . W rezultacie kapita y w asne, po uwzgl dnieniu korekt
konsolidacyjnych, obni one zosta y o kwot  2 033 tys. z . Na dzie  30 czerwca 2006 roku
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przypadaj ca do wyp aty akcjonariuszom dywidenda zosta a zaprezentowana w sprawozdaniu
finansowym jako pozosta e zobowi zania krótkoterminowe. Wyp ata dywidendy nast pi a w dniu 25
lipca 2006 roku. W pierwszym pó roczu 2006 roku kapita y w asne Grupy zwi kszy y si  natomiast o
osi gni ty w tym okresie wynik netto w kwocie 2 017 tys. z .

W trzecim kwartale 2006 roku nominalnemu wzrostowi kapita ów w asnych towarzyszy o zwi kszenie
jego udzia u w pasywach ogó em do poziomu 57,5%. Nominalny wzrost kapita u w asnego w trzecim
kwartale 2006 roku by  z jednej strony konsekwencj  wypracowanego w tym kwartale wyniku netto w
wysoko ci 3 005 tys. z , z drugiej strony by  rezultatem sprzeda y przez jednostk  zale n  OP
ZRIPOL Sp. z o.o. akcji PROJPRZEM S.A. Wynik na transakcji sprzeda y akcji PORJPRZEM S.A. w
kwocie 7.748 tys. z  w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapita owej zosta  odniesiony na kapita
w asny jako kapita  zapasowy.

Podsumowuj c mo na powiedzie , e Grupa Kapita owa PROJPRZEM S.A. finansuje swoj
dzia alno  kapita em w asnym powi kszonym o zasoby finansowe w postaci kapita ów obcych.
Kapita y obce sk adaj  si  g ównie z zobowi za  krótkoterminowych w postaci zobowi za  z tytu u
dostaw i us ug. W okresach zwi kszonej produkcji Emitent finansuje swoj  dzia alno  poprzez
korzystanie z krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bie cym.

Na dzie  30 czerwca 2006 roku Emitent by  stron  umowy kredytowej podpisanej w dniu 29 lipca 2005
roku Spó ka z BO  S.A By a to umowa o kredyt w rachunku bie cym do wysoko ci 4 mln z  na okres
od 1 lipca 2005 roku do 29 lipca 2006 roku. Zabezpieczeniem powy szej umowy by  weksel w asny in
blanco oraz pe nomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym. Wykorzystanie kredytu na
dzie  30 czerwca 2006 roku wynosi o (-) 2 234 tys. z . Kredyt ten zosta  sp acony przez Emitenta w
dniu 28 lipca 2006 roku.

W dniu 3 lipca 2006 roku Emitent podpisa  z BRE Bank S.A. z siedzib  w Warszawie, Oddzia
Korporacyjny Bydgoszcz, umow  o kredyt w rachunku bie cym do kwoty 15 000 tys. z . Kredyt zosta
przeznaczony na realizacj  kontraktów wynikaj cych z dzia alno ci gospodarczej. Umowa zosta a
zawarta na okres od 3 lipca 2006 roku do 30 pa dziernika 2006 roku. Zabezpieczeniem kredytu
zaci gni tego w BRE Banku S.A. jest cesja nale no ci z kontraktu podpisanego z GS Engineering &
Construction Poland Sp. z o.o. oraz weksel in blanco.

W dniu 31 pa dziernika 2006 roku Emitent podpisa  z BRE Bankiem S.A. z siedzib  w Warszawie,
Oddzia  Korporacyjny Bydgoszcz, aneks do umowy kredytu w rachunku bie cym, zawartej w dniu 3
lipca 2006 roku. Zgodnie z podpisanym aneksem zmniejszeniu ulega a wielko  przyznanego kredytu
z 15.000 tys. z otych do 5.000 tys. z otych. Równocze nie umowa kredytu zosta a przed u ona do dnia
30 marca 2007 roku.

Ograniczenie kwoty kredytu zaci gni tego w BRE Bank S.A. by o konsekwencj  zako czenia
finansowania zasadniczych prac zwi zanych z realizacj  kontraktu zawartego w dniu 19 czerwca
2006 roku z GS Engineering & Construction Poland Sp. z o.o. na wykonanie fundamentów,
prefabrykowanych s upów, robót elbetowych, stropów antresoli, konstrukcji stalowej, obudowy,
elewacji i dachu w ramach inwestycji: „LG Electronics, Kobierzyce, Fabryka Telewizorów i Lodówek”.

Obecna struktura finansowania Grupy Kapita owej Emitenta ulegnie zmianie w wyniku obj cia nowej
emisji akcji opisanych w niniejszym prospekcie – wzro nie warto  kapita ów w asnych oraz ich udzia
w strukturze finansowania.

Emitent podejmuje dzia ania w celu zabezpieczenia przep ywów pieni nych z tytu u sprzeda y w
euro przed aprecjacj  z otego w postaci zawarcia walutowych transakcji terminowych (opcji
zerokosztowych lub kontraktów forward). Emitent stosuje te  hedging naturalny dokonuj c p atno ci
za kupowan  stal w euro.

10.4. Jakiekolwiek ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapita owych, które
mia y lub które mog yby mie  bezpo rednio lub po rednio istotny wp yw na
dzia alno  operacyjn  Emitenta i jego grupy kapita owej

Nie istniej  jakiekolwiek ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapita owych mog ce mie  istotny
wp yw na dzia alno  operacyjn  Emitenta i jego Grupy Kapita owej.



Dokument Rejestracyjny

Prospekt Emisyjny Akcji PROJPRZEM SA 81

10.5. Informacje dotycz ce przewidywanych róde  funduszy potrzebnych do
zrealizowania inwestycji

Inwestycje wymienione w punkcie 5.2.3 b d  realizowane ze rodków w asnych Emitenta oraz z cz ci
rodków pozyskanych w drodze emisji publicznej akcji serii E.

W ocenie Emitenta w przypadku pozyskania z emisji Akcji serii E do 50 mln z  wp ywów brutto i do 49 mln z
wp ywów netto, wielko  pozyskanych rodków, przy uwzgl dnieniu rodków uzyskanych ze sprzeda y
udzia ów OP Zripol Sp. z o.o., powinna by  wystarczaj ca dla zrealizowania wszystkich celów
inwestycyjnych. W przypadku, gdyby jednak pozyskane wp ywy by y ni sze od spodziewanych, Emitent w
miar  posiadanych mo liwo ci b dzie dodatkowo korzysta  z finansowania w postaci kredytu albo zrealizuje
jedynie wybrane transakcje przej  innych podmiotów. Wielko  pozyskanego finansowania w postaci
kredytu by aby uzale niona od zdolno ci kredytowej Emitenta.
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11. Badania i rozwój, patenty i licencje

11.1. Strategia badawczo-rozwojowa Emitenta za ostatnie 3 lata obrotowe

Grupa Kapita owa PROJPRZEM S.A. nie prowadzi dzia a  w dziedzinie bada  i rozwoju. Post p
techniczny w zakresie technologii wytwarzania jest realizowany w ramach ponoszonych nak adów
inwestycyjnych.

11.2. Patenty i licencje posiadane przez Emitenta

Emitent nie prowadzi dzia alno ci w oparciu o patenty, umowy przemys owe lub licencje, z
wy czeniem prawa do korzystania z technologii produkcji kompletnych pomostów prze adunkowych i
ich cz ci konstrukcyjnych z kontraktem ramowym nr 002524300/00/015 015, zawartym przez
Emitenta z MPS Technik GmbH (obecnie Cardo Door Docking Production GmbH z siedzib  w
Wennigsen). Z tego powodu nie istnieje uzale nienie od ww. czynników.

Emitent w ramach wykonywania kontraktu ramowego na dostawy nr. 002524300/00/015 015,
zawartego z MPS Technik GmbH z siedzib  w Republice Federalnej Niemiec, Wennigsen, przy ul.
Gottlieb – Daimler – Str. 12/21 ma prawo do korzystania z technologii produkcji kompletnych
pomostów prze adunkowych i cz ci konstrukcyjnych do pomostów prze adunkowych. Prawo do
wykonywania pomostów prze adunkowych zosta o udzielone Emitentowi jedynie dla celów wykonania
rzeczonego kontraktu.

Z tego powodu, poza mo liwo ci  realizacji kontraktu ramowego na dostawy nr. 002524300/00/015
015, zawartego z MPS Technik GmbH, nie istnieje uzale nienie od ww. czynników. Wytwarzanie
konstrukcji stalowych i wiadczenie us ug budowlanych odbywa si  przy wykorzystaniu ogólnie
dost pnych na rynku technologii i procesów produkcyjnych. Unowocze nienie produkcji nast puje w
drodze systematycznych inwestycji w maszyny i urz dzenia wykorzystywane w produkcji.

Spó ka posiada prawo z rejestracji znaku towarowego PROJPRZEM S.A., który zarejestrowa  Urz d
patentowy RP pod numerem R-70510. Prawo to wygasa w dniu 31.12.2010 roku.
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12. Informacje o tendencjach

12.1. Najistotniejsze tendencje wyst puj ce w produkcji, sprzeda y i zapasach oraz
kosztach i cenach sprzeda y za okres od daty zako czenia ostatniego roku
obrotowego do daty Prospektu

Emitent sprzedaje konstrukcje stalowe na eksport, w szczególno ci do odbiorców niemieckich. W
okresie ostatnich lat Spó ka pozyska a nowych klientów w innych krajach europejskich – we Francji,
Danii. Roboty budowlane PROJPRZEM S.A. prowadzi na terenie kraju.

Do 2004 roku w strukturze sprzeda y przewa a  eksport. W 2005 roku sprzeda  krajowa i eksportowa
zrównowa y y si  - eksport stanowi  50,2% przychodów PROJPRZEM S.A. W pierwszych trzech
kwarta ach 2006 roku sprzeda  eksportowa stanowi a 41,9% ogó u przychodów ze sprzeda y.
Tendencja ta jest wynikiem zdecydowanego wzrostu sprzeda y krajowej, jako rezultatu podpisania
znacz cych kontraktów na realizacj  robót budowlanych.

Na koniec czerwca 2006 roku o ponad 40%, a na koniec wrze nia o ponad 60% wzrós  stan zapasów,
w porównaniu z ko cem 2005 roku. Powy sza sytuacja wynika a z trzech czynników. G ówny czynnik
wzrostu wynika z uwarunkowa  klimatycznych – szczyt prac budowlanych przypada w Polsce w
okresie od wiosny do jesieni, st d te  zwi kszona warto  produkcji w toku na koniec czerwca czy
wrze nia wzgl dem ko ca roku obrotowego. Kolejnym czynnikiem wp ywaj cym na wzrost stanu
zapasów by  wzrost cen stali, co w oczywisty sposób wp yn o na wzrost warto ci zapasów. Grupa
antycypuj c zwi kszenie cen stali dokona a zakupu stali „na zapas”. W rezultacie powy szych
uwarunkowa  na koniec III kwarta u 2006 roku zapasy materia ów wzros y o 67,4% wzgl dem
pocz tku roku 2006, produkcja w toku zwi kszy a si  w analizowanym okresie o 55,3%.

Dwukrotny wzrost warto ci nale no ci z tytu u dostaw i us ug na koniec wrze nia 2006 roku wzgl dem
ko ca roku 2005 by  wynikiem opisanego powy ej czynnika sezonowo ci produkcji jak i wzrostu
poziomu produkcji oraz wiadczonych przez Grup  us ug.
W Polsce w ostatnich miesi cach zaznacza si  tendencja wzrostu cen us ug budowlano-
monta owych, w szczególno ci w zakresie monta u konstrukcji stalowych i urz dze  przemys owych.
Jest to g ównie efektem prowadzenia w kraju wielu du ych inwestycji. Z drugiej strony jednak
zwi kszony popyt wewn trzny na us ugi budowlane i znacz cy odp yw fachowej si y roboczej do
krajów Unii Europejskiej i innych (Norwegia, Islandia) przek ada si  na wzrost kosztów robocizny.
Równocze nie zaobserwowa  mo na wzrost cen materia ów budowlanych, wzrost cen stali oraz us ug
zwi zanych z budownictwem. Przyk adem wzrostu tych ostatnich s  mi dzy innymi rosn ce koszty
cynkowania produkowanych przez Grup  konstrukcji stalowych.

12.2. Jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, dania, zobowi zania lub
zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobie stwa mog  mie  znacz cy
wp yw na perspektywy Emitenta

Oprócz uwarunkowa  i zjawisk natury ogólnej zwi zanej z sytuacj  gospodarcz  Polski na wyniki
finansowe Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. b dzie mia  wp yw szereg czynników wynikaj cych
ze specyfiki prowadzonej dzia alno ci. Do najwa niejszych zewn trznych czynników zaliczaj  si :
poziom zapotrzebowania na konstrukcje stalowe budowlane, poziom zapotrzebowania odbiorców na
platformy prze adunkowe oraz urz dzenia zraszaj ce, du  konkurencj  w zakresie produkcji i
monta u konstrukcji stalowych budowlanych, wzrost konkurencji w zakresie wykonawstwa robót
budowlanych, instalacyjnych i drogowych, d ugookresowe i krótkookresowe relacje z otego do walut
obcych, warunki ekonomiczno-prawne stwarzaj ce szanse zwi kszenia inwestycji w poszczególnych
segmentach budownictwa.

Emitent produkuj c dobra o charakterze inwestycyjnym jest silnie uzale niony od popytu
inwestycyjnego gospodarki polskiej i gospodarek europejskich. W przysz o ci Spó ka zamierza
utrzyma  równowag  pomi dzy sprzeda  krajow  i eksportow .
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Istotny wp yw na plany rozwojowe Spó ki ma emisja akcji serii E. rodki uzyskane z emisji zostan
przeznaczone mi dzy innymi na przej cia firm oraz rozwini cie dzia alno ci deweloperskiej. Powinno
to w znacz cy sposób wp yn  na wzrost przychodów ze sprzeda y, w szczególno ci osi ganych na
rynku polskim.
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13. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe

Emitent nie publikowa  prognozy wyników na 2006 rok ani na lata nast pne.
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14. Organy administracyjne, zarz dzaj ce i nadzorcze oraz osoby
zarz dzaj ce wy szego szczebla

14.1. Dane na temat cz onków organów administracyjnych, zarz dzaj cych
i nadzorczych, oraz osób zarz dzaj cych wy szego szczebla, które maj
znaczenie dla stwierdzenia, e Emitent posiada stosown  wiedz
i do wiadczenie do zarz dzania swoj  dzia alno ci

Organem zarz dzaj cym Emitenta jest Zarz d. Natomiast organem nadzorczym Emitenta jest Rada
Nadzorcza.

Zarz d

W sk ad Zarz du Emitenta wchodz :

• Henryk Konrad Chyli ski – Prezes Zarz du,

• W adys aw Józef Pietrzak – Wiceprezes Zarz du

• Tadeusz Nawrocki – Wiceprezes Zarz du

Cz onkowie Zarz du wykonuj  prac  w siedzibie Emitenta w Bydgoszczy przy ul. Bernardy skiej 13.

Henryk Konrad Chyli ski – Prezes Zarz du

Pan Henryk Chyli ski pe ni funkcj  Prezesa Zarz du. Zgodnie z o wiadczeniem z o onym w trybie
punktu 14.1 Za cznika I do Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku,
poza przedsi biorstwem Emitenta pan Henryk Chyli ski nie wykonuje adnej dzia alno ci, która ma
istotne znaczenie dla Emitenta. Pomi dzy Panem Henrykiem Chyli skim, a innymi cz onkami Zarz du
i cz onkami Rady Nadzorczej nie wyst puj  powi zania rodzinne.

Pan Henryk Chyli ski posiada wykszta cenie wy sze techniczne – jest in ynierem budownictwa
l dowego. W 1977 roku uko czy  Akademi  Techniczno-Rolnicz  w Bydgoszczy, Wydzia
Budownictwa L dowego.

Dodatkowe kwalifikacje: uprawnienia budowlane (rok 1971), dwuletnia szko a j zyka niemieckiego w
Berlinie (rok 1987), niemieckie uprawnienia budowlane Eintragung in die Handwerksrolle wydane
przez Regierung von Oberbayern (rok 1997).

Do wiadczenie zawodowe:

- od 1967 do 1979 roku zatrudniony w Przedsi biorstwie Budownictwa Przemys owego „Kujawy” we
W oc awku na stanowiskach: technika, majstra, kierownika robót, kierownika budowy,

- od 1979 do 1990 roku zatrudniony w Toru skim Przedsi biorstwie Budownictwa Przemys owego na
stanowiskach kierownika budowy, a od 01.07.1987 roku zast pcy dyrektora ds. produkcji,

- od 1990 do 1999 roku zatrudniony w Wrobud GmbH w Monachium na stanowiskach kierownika
budowy (kontraktu), a od 01.10.1993 roku na stanowisku dyrektora,

- od 1999 do 2001 roku zatrudniony w Erbud sp. z o.o. z siedzib  w Toruniu na stanowiskach:
dyrektora ds. technicznych – pe nomocnika Zarz du i dyrektora,

- od 2002 roku zatrudniony w PROJPRZEM S.A. w Bydgoszczy, w tym od stycznia do maja 2002 roku
na stanowisku doradcy Prezesa Zarz du, a od maja 2002 roku na stanowisku Prezesa Zarz du.

W okresie ostatnich pi ciu lat Pan Henryk Chyli ski nie pe ni  funkcji w zarz dzie, radzie nadzorczej,
komisji rewizyjnej ani w innym organie administracyjnym adnej spó ki handlowej. Nie by  te
wspólnikiem w adnej spó ce handlowej.

Pan Henryk Chyli ski nie zosta  w ci gu ostatnich pi ciu lat skazany wyrokiem s du za przest pstwo.
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W okresie ostatnich pi ciu lat nie mia y miejsca przypadki upad o ci, zarz du komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Henryk Chyli ski pe ni  w tym czasie funkcj
cz onka organów, a tak e, w których by  osob  zarz dzaj c  wy szego szczebla. W okresie ostatnich
pi ciu lat nie zosta o wysuni te przeciwko Panu Henrykowi Chyli skiemu jakiekolwiek oficjalne
oskar enie publiczne ani nie zosta y wyci gni te jakiekolwiek sankcje ze strony organów administracji
publicznej, s dów ani adnych innych organów pa stwowych. W ci gu ostatnich pi ciu lat nie zosta
orzeczony w stosunku do Pana Henryka Chyli skiego s downie aden zakaz pe nienia funkcji w
spó kach handlowych, zakaz prowadzenia okre lonej dzia alno ci ani zakaz zajmowania si
okre lonymi sprawami.

W adys aw Józef Pietrzak – Wiceprezes Zarz du

Pan W adys aw Pietrzak pe ni funkcj  Cz onka Zarz du, Wiceprezesa ds. Finansowo-Ksi gowych.
Zgodnie z o wiadczeniem z o onym w trybie punktu 14.1 Za cznika I do Rozporz dzenia Komisji
(WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, poza przedsi biorstwem Emitenta od 4 kwietnia 2002
roku do chwili obecnej Pan W adys aw Pietrzak pe ni funkcj  przewodnicz cego Rady Nadzorczej w
spó ce zale nej ZRIPOL Sp. z o.o. Pomi dzy Panem W adys awem Pietrzakiem, a innymi cz onkami
Zarz du i cz onkami Rady Nadzorczej nie wyst puj  powi zania rodzinne.

Pan W adys aw Pietrzak posiada wykszta cenie wy sze ekonomiczne - jest magistrem ekonomii. W
1978 roku uko czy  Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu, Wydzia  Nauk Ekonomicznych.

Dodatkowe kwalifikacje: uko czone studia podyplomowe – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu –
Wydzia  Zarz dzania w zakresie rachunkowo ci – (rok uko czenia 1996).

Do wiadczenie zawodowe:

- od wrze nia 1978 roku do grudnia 1987 roku zatrudniony w Pa stwowym Gospodarstwie Rolnym w
G ówczycach (woj. s upskie) na stanowiskach: sta ysty, starszego specjalisty ds. planowania i
ekonomii, g ównego ksi gowego, kierownika s u by pracowniczej, g ównego specjalisty ds. rewizji
zak adowej,

- od stycznia 1988 roku do stycznia 1989 roku zatrudniony w Pa stwowym Gospodarstwie Rolnym w
Pob ociu  (woj. s upskie) na stanowisku g ównego ksi gowego,

- od lutego 1989 roku do listopada 1991 roku zatrudniony w Le nym Parku Kultury i Wypoczynku w
Bydgoszczy na stanowisku zast pcy dyrektora ds. ekonomicznych – g ównego ksi gowego,

- od grudnia 1991 roku zatrudniony w PROJPRZEM S.A. w Bydgoszczy, w tym na stanowiskach:
starszego i g ównego specjalisty ds. finansowo-ksi gowych – pe nomocnika zarz du, a od stycznia
1996 roku do chwili obecnej Wiceprezesa ds. finansowo-ksi gowych, Cz onka Zarz du,

W okresie ostatnich pi ciu lat Pan W adys aw Pietrzak pe ni  nast puj ce funkcje w organach spó ki
OP ZRIPOL Sp. z o.o. z siedzib  w Bydgoszczy (podmiot zale ny od Emitenta):

- od 18 listopada 1999 roku do 31 marca 2002 roku – prokurent,

- od 4 kwietnia 2002 roku do chwili obecnej – przewodnicz cy Rady Nadzorczej.

Pan W adys aw Pietrzak nie zosta  w ci gu ostatnich pi ciu lat skazany wyrokiem s du za
przest pstwo. W okresie ostatnich pi ciu lat nie mia y miejsca przypadki upad o ci, zarz du
komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan W adys aw Pietrzak pe ni  w
tym czasie funkcj  cz onka organów, a tak e, w których by  osob  zarz dzaj c  wy szego szczebla.
W okresie ostatnich pi ciu lat nie zosta o wysuni te przeciwko Panu W adys awowi Pietrzakowi
jakiekolwiek oficjalne oskar enie publiczne ani nie zosta y wyci gni te jakiekolwiek sankcje ze strony
organów administracji publicznej, s dów ani adnych innych organów pa stwowych. W ci gu
ostatnich pi ciu lat nie zosta  orzeczony w stosunku do Pana W adys awa Pietrzaka s downie aden
zakaz pe nienia funkcji w spó kach handlowych, zakaz prowadzenia okre lonej dzia alno ci ani zakaz
zajmowania si  okre lonymi sprawami.

Tadeusz Nawrocki – Wiceprezes Zarz du

Pan Tadeusz Nawrocki pe ni funkcj  Cz onka Zarz du, Wiceprezesa ds. Technicznych. Zgodnie z
o wiadczeniem z o onym w trybie punktu 14.1 Za cznika I do Rozporz dzenia Komisji (WE) nr
809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, poza przedsi biorstwem Emitenta, od 4 kwietnia 2002 roku do
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chwili obecnej Pan Tadeusz Nawrocki pe ni funkcj  cz onka Rady Nadzorczej w spó ce zale nej OP
ZRIPOL Sp. z o.o. Pomi dzy Panem Tadeuszem Nawrockim, a innymi cz onkami Zarz du i cz onkami
Rady Nadzorczej nie wyst puj  powi zania rodzinne.

Pan Tadeusz Nawrocki posiada wykszta cenie wy sze techniczne - jest in ynierem budownictwa
drogowego. W 1975 roku uko czy  Akademi  Techniczno-Rolnicz  w Bydgoszczy, Instytut
Budownictwa L dowego.

Dodatkowe kwalifikacje: certyfikat w zakresie „Wspó dzia anie uczestników procesu inwestycyjnego
urz d – inwestor – projektant – wykonawca” uzyskany w 2004 roku.

Do wiadczenie zawodowe:

- od listopada 1968 roku do wrze nia 1979 roku zatrudniony w Bydgoskim Biurze Projektowo-
Badawczym Budownictwa Przemys owego w Bydgoszczy kolejno na stanowiskach: pomocy
technicznej, asystenta, starszego referenta technicznego i zast pcy kierownika oraz kierownika
terytorialnego o rodka informacji techniczno – ekonomicznej,

- od wrze nia 1979 roku do czerwca 1982 roku zatrudniony w Pomorskim Zjednoczeniu Budownictwa
Przemys owego w Bydgoszczy na stanowisku g ównego specjalisty – naczelnika wydzia u,

- od czerwca 1982 roku do kwietnia 1989 roku zatrudniony w Rejonowej Dyrekcji Rozbudowy Miast i
Osiedli Wiejskich w Bydgoszczy na stanowisku zast pcy dyrektora ds. technicznych,

- od maja 1989 roku do czerwca 1989 roku zatrudniony w Bydgoskim Biurze Projektowo-Badawczym
Budownictwa Przemys owego na stanowisku zast pcy dyrektora ds. projektowania,

- od lipca 1989 roku do sierpnia 1997 roku zatrudniony w spó ce PROJPRZEM-Projekt Sp. z o.o. w
Bydgoszczy na stanowisku dyrektora,

- od wrze nia 1997 roku zatrudniony w PROJPRZEM S.A. w Bydgoszczy na stanowisku Wiceprezesa
ds. technicznych, Cz onka Zarz du,

W okresie ostatnich pi ciu lat Pan Tadeusz Nawrocki pe ni, jak wspomniano wy ej, od 4 kwietnia 2002
roku do chwili obecnej funkcj  cz onka Rady Nadzorczej spó ki zale nej Emitenta OP ZRIPOL Sp. z
o.o. Pan Tadeusz Nawrocki nie zosta  w ci gu ostatnich pi ciu lat skazany wyrokiem s du za
przest pstwo. W okresie ostatnich pi ciu lat nie mia y miejsca przypadki upad o ci, zarz du
komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Tadeusz Nawrocki pe ni  w
tym czasie funkcj  cz onka organów, a tak e, w których by  osob  zarz dzaj c  wy szego szczebla.
W okresie ostatnich pi ciu lat nie zosta o wysuni te przeciwko Panu Tadeuszowi Nawrockiemu
jakiekolwiek oficjalne oskar enie publiczne ani nie zosta y wyci gni te jakiekolwiek sankcje ze strony
organów administracji publicznej, s dów ani adnych innych organów pa stwowych. W ci gu
ostatnich pi ciu lat nie zosta  orzeczony w stosunku do Pana Tadeusza Nawrockiego s downie aden
zakaz pe nienia funkcji w spó kach handlowych, zakaz prowadzenia okre lonej dzia alno ci ani zakaz
zajmowania si  okre lonymi sprawami.

Rada Nadzorcza

W sk ad Rady Nadzorczej Emitenta wchodz :

• Lukrecjan Marzec – Przewodnicz cy Rady Nadzorczej,

• Zdzis aw Wac aw Klimkiewicz – Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej,

• Pawe  Kazimierz D u ewski – Sekretarz Rady Nadzorczej,

• Jerzy Bajszczak – Cz onek Rady Nadzorczej,

• Andrzej Tadeusz Karczykowski – Cz onek Rady Nadzorczej,

• Jaros aw Roman Skiba – Cz onek Rady Nadzorczej,

Cz onkowie Rady Nadzorczej pracuj  lub wykonuj  obowi zki pod nast puj cymi adresami:

1. Lukrecjan Marzec – nie dotyczy

2. Zdzis aw Wac aw Klimkiewicz – nie dotyczy

3. Pawe  Kazimierz D u ewski – nie dotyczy
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4. Jerzy Bajszczak – nie dotyczy

5. Andrzej Tadeusz Karczykowski –nie dotyczy

6. Jaros aw Roman Skiba – nie dotyczy.

Lukrecjan Marzec – Przewodnicz cy Rady Nadzorczej

Pan Lukrecjan Marzec pe ni funkcj  Przewodnicz cego Rady Nadzorczej. W ramach stosunku pracy
Pan Lukrecjan Marzec nie zajmuje adnego stanowiska w Spó ce. Zgodnie z o wiadczeniem
z o onym w trybie punktu 14.1 Za cznika I do Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29
kwietnia 2004 roku, poza przedsi biorstwem Emitenta Pan Lukrecjan Marzec nie wykonuje adnej
dzia alno ci, która ma istotne znaczenie dla Emitenta. Pomi dzy Panem Lukrecjanem Marzec, a
innymi cz onkami Zarz du i cz onkami Rady Nadzorczej nie wyst puj  powi zania rodzinne.

Pan Lukrecjan Marzec posiada wykszta cenie wy sze techniczne - jest in ynierem mechanikiem. W
1961 roku uko czy  Wy sz  Szko  In yniersk  w Bydgoszczy.

Do wiadczenie zawodowe:

- od sierpnia 1954 roku zatrudniony jako nauczyciel w Zespole Szkó  Zawodowych w Jastroniu,

- od pa dziernika 1955 roku zatrudniony na stanowisku technika energetyka w Wojewódzkim
Zarz dzie M ynów Gospodarczych w Bydgoszczy,

- od lutego 1956 roku zatrudniony na stanowisku konstruktora w Zak adach Radiowych Eltra w
Bydgoszczy,

- od 1961 roku zatrudniony w Bydgoskim Biurze Projektowo - Badawczym Budownictwa
Przemys owego w Bydgoszczy na stanowiskach: asystenta projektanta, projektanta, kierownika
pracowni projektowej, a nast pnie dyrektora wy ej wymienionego Biura,

- w 1979 roku przeniesiony s u bowo na stanowisko zast pcy dyrektora Pomorskiego Zjednoczenia
Budownictwa Przemys owego w Bydgoszczy, a od 1982 roku powróci  na stanowisko dyrektora
Bydgoskiego Biura Projektowo – Badawczego Budownictwa Przemys owego,

- od grudnia 1990 roku do maja 2002 roku zatrudniony na stanowisku Prezesa Zarz du PROJPRZEM
S.A.,

- od maja 2002 roku Przewodnicz cy Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A.

W okresie ostatnich pi ciu lat Pan Lukrecjan Marzec zajmowa  nast puj ce funkcje:

- do maja 2002 roku pe ni  funkcj  Prezesa Zarz du PROJPRZEM S.A.,

- od maja 2002 roku do chwili obecnej pe ni funkcj  Przewodnicz cego Rady Nadzorczej
PROJPRZEM S.A.,

- do kwietnia 2002 roku pe ni  funkcj  przewodnicz cego Rady Nadzorczej OP ZRIPOL Sp. z o.o.,
podmiotu zale nego PROJPRZEM S.A.

Pan Lukrecjan Marzec nie zosta  w ci gu ostatnich pi ciu lat skazany wyrokiem s du za przest pstwo.
W okresie ostatnich pi ciu lat nie mia y miejsca przypadki upad o ci, zarz du komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Lukrecjan Marzec pe ni  w tym czasie funkcj
cz onka organów, a tak e, w których by  osob  zarz dzaj c  wy szego szczebla. W okresie ostatnich
pi ciu lat nie zosta o wysuni te przeciwko Panu Lukrecjanowi Marzec jakiekolwiek oficjalne
oskar enie publiczne ani nie zosta y wyci gni te jakiekolwiek sankcje ze strony organów administracji
publicznej, s dów ani adnych innych organów pa stwowych. W ci gu ostatnich pi ciu lat nie zosta
orzeczony w stosunku do Pana Lukrecjana Marzec s downie aden zakaz pe nienia funkcji w
spó kach handlowych, zakaz prowadzenia okre lonej dzia alno ci ani zakaz zajmowania si
okre lonymi sprawami.

Zdzis aw Wac aw Klimkiewicz – Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej

Pan Zdzis aw Klimkiewicz pe ni funkcj  Wiceprzewodnicz cego Rady Nadzorczej. W ramach stosunku
pracy Pan Zdzis aw Klimkiewicz nie zajmuje adnego stanowiska w Spó ce. Zgodnie z o wiadczeniem
z o onym w trybie punktu 14.1 Za cznika I do Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29
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kwietnia 2004 roku, poza przedsi biorstwem Emitenta Pan Zdzis aw Klimkiewicz nie wykonuje adnej
dzia alno ci, która ma istotne znaczenie dla Emitenta Pomi dzy Panem Zdzis awem Klimkiewiczem, a
innymi cz onkami Zarz du i cz onkami Rady Nadzorczej nie wyst puj  powi zania rodzinne.

Pan Zdzis aw Klimkiewicz posiada wykszta cenie wy sze - jest in ynierem. W 1956 roku uko czy
Politechnik  Gda sk .

Do wiadczenie zawodowe:

- od 1956 roku do 1960 roku zatrudniony w Bydgoskim Przedsi biorstwie Budownictwa
Przemys owego na stanowisku kierownika,

- od 1960 roku do 1970 roku zatrudniony w Bydgoskich Zak adach Betoniarsko- elbetowych w Bia ych
B otach na stanowisku zast pcy dyrektora ds. technicznych,

- od 1970 roku do 1972 roku zatrudniony w Bydgoskim Kombinacie Budowy Domów na stanowisku
zast pcy dyrektora ds. produkcji,

- od 1972 roku do 1981 roku zatrudniony w Przedsi biorstwie Przemys u Betonów Prefabet w Bia ych
B otach na stanowisku dyrektora przedsi biorstwa,

- od 1981 roku do 1983 roku zatrudniony w Bydgoskim Przedsi biorstwie Budownictwa
Przemys owego na stanowisku specjalisty ds. koordynacji,

- od 1984 roku do 1990 roku zatrudniony w Bydgoskim Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa
Przemys owego jako g ówny specjalista – kierownik Pracowni Realizacji Inwestycji,

- od 1991 roku do 1993 roku w PROJPRZEM S.A. jako starszy specjalista – kierownik Zak adu
Realizacji Budownictwa,

- w latach 1995-1996 w PROJPRZEM S.A. jako starszy specjalista ds. inwestycji.

W okresie ostatnich pi ciu lat Pan Zdzis aw Klimkiewicz pe ni  funkcj  przewodnicz cego Rady
Nadzorczej PROJPRZEM S.A. w latach 2001-2002, a od maja 2002 roku do chwili obecnej pe ni
funkcj  Wiceprzewodnicz cego Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A.

Pan Zdzis aw Klimkiewicz nie zosta  w ci gu ostatnich pi ciu lat skazany wyrokiem s du za
przest pstwo. W okresie ostatnich pi ciu lat nie mia y miejsca przypadki upad o ci, zarz du
komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Zdzis aw Klimkiewicz pe ni
w tym czasie funkcj  cz onka organów, a tak e, w których by  osob  zarz dzaj c  wy szego szczebla.
W okresie ostatnich pi ciu lat nie zosta o wysuni te przeciwko Panu Zdzis awowi Klimkiewiczowi
jakiekolwiek oficjalne oskar enie publiczne ani nie zosta y wyci gni te jakiekolwiek sankcje ze strony
organów administracji publicznej, s dów ani adnych innych organów pa stwowych. W ci gu
ostatnich pi ciu lat nie zosta  orzeczony w stosunku do Pana Zdzis awa Klimkiewicza s downie aden
zakaz pe nienia funkcji w spó kach handlowych, zakaz prowadzenia okre lonej dzia alno ci ani zakaz
zajmowania si  okre lonymi sprawami.

Pawe  Kazimierz D u ewski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Pawe  D u ewski pe ni funkcj  Sekretarza Rady Nadzorczej. W ramach stosunku pracy Pan
Pawe  D u ewski nie zajmuje adnego stanowiska w spó ce. Zgodnie z o wiadczeniem z o onym w
trybie punktu 14.1 Za cznika I do Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004
roku, poza przedsi biorstwem Emitenta Pan Pawe  D u ewski nie wykonuje adnej dzia alno ci, która
ma istotne znaczenie dla Emitenta. Pomi dzy Panem Paw em D u ewskim, a innymi cz onkami
Zarz du i cz onkami Rady Nadzorczej nie wyst puj  powi zania rodzinne.

Pan Pawe  D u ewski posiada wykszta cenie wy sze prawnicze. Uko czy  Uniwersytet Miko aja
Kopernika w Toruniu. W 1974 roku zosta  wpisany na list  radców prawnych pod numerem BD-120.

Do wiadczenie zawodowe:

- od 1 wrze nia 1968 roku zatrudniony w PKP,

- od 1972 roku do1973 roku aplikacja radcowska,

- od 1974 roku radca prawny w PKP i Wojewódzkim Przedsi biorstwie Handlu Wewn trznego, a od
1976 roku w PKP i PROJPRZEM S.A. (1/2 etatu),
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- od 1989 roku zatrudniony w PROJPRZEM S.A. i jednostkach powi zanych, odpowiedzialny za
stron  prawn  prywatyzacji PROJPRZEM S.A.,

- od grudnia 1990 roku nieprzerwanie do chwili obecnej Sekretarz Rady Nadzorczej PROJPRZEM
S.A.

W okresie ostatnich pi ciu lat Pan Pawe  D u ewski pe ni  nast puj ce funkcje:

- od 15 marca 2000 roku do 30 kwietnia 2001 roku zatrudniony na stanowisku dyrektora OP ZRIPOL
Sp. z o.o.,

- do wrze nia 2005 roku prokurent w OP Zripol Sp. z o.o.,

- od grudnia 1990 roku do chwili obecnej Sekretarz Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A.

Pan Pawe  D u ewski nie zosta  w ci gu ostatnich pi ciu lat skazany wyrokiem s du za przest pstwo.
W okresie ostatnich pi ciu lat nie mia y miejsca przypadki upad o ci, zarz du komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Pawe  D u ewski pe ni  w tym czasie funkcj
cz onka organów, a tak e, w których by  osob  zarz dzaj c  wy szego szczebla. W okresie ostatnich
pi ciu lat nie zosta o wysuni te przeciwko Panu Paw owi D u ewskiemu jakiekolwiek oficjalne
oskar enie publiczne ani nie zosta y wyci gni te jakiekolwiek sankcje ze strony organów administracji
publicznej, s dów ani adnych innych organów pa stwowych. W ci gu ostatnich pi ciu lat nie zosta
orzeczony w stosunku do Pana Paw a D u ewskiego s downie aden zakaz pe nienia funkcji w
spó kach handlowych, zakaz prowadzenia okre lonej dzia alno ci ani zakaz zajmowania si
okre lonymi sprawami.

Jerzy Bajszczak – Cz onek Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Bajszczak pe ni funkcj  Cz onka Rady Nadzorczej. W ramach stosunku pracy Pan Jerzy
Bajszczak nie zajmuje adnego stanowiska w spó ce. Zgodnie z o wiadczeniem z o onym w trybie
punktu 14.1 Za cznika I do Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku,
ppoza przedsi biorstwem Emitenta Pan Jerzy Bajszczak nie wykonuje adnej dzia alno ci, która ma
istotne znaczenie dla Emitenta Pomi dzy Panem Jerzym Bajszczakiem, a innymi cz onkami Zarz du i
cz onkami Rady Nadzorczej nie wyst puj  powi zania rodzinne.

Pan Jerzy Bajszczak posiada wykszta cenie wy sze techniczne - jest in ynierem budownictwa
l dowego. Uko czy  Politechnik  Krakowsk  im. Tadeusza Ko ciuszki.

Do wiadczenie zawodowe:

- od 1959 roku do 1961 roku zatrudniony w Spó dzielni Pracy „Technoceramika” na stanowisku
kierownika robót,

- od 1961 roku do 1967 roku zatrudniony w Warszawskim Przedsi biorstwie Budowy Pieców
Przemys owych na stanowisku kierownika budowy,

- od 1967 roku do 1970 roku zatrudniony w Zjednoczeniu Bud. Zak adów Chemicznych na stanowisku
Kierownika Zespo u G ównych Specjalistów,

- od 1971 roku do 1973 roku zatrudniony w Przedsi biorstwie Budownictwa Przemys owego „Kujawy”
we W oc awku na stanowisku dyrektora,

- od 1973 roku do 1980 roku zatrudniony w Ministerstwie Budownictwa i Przemys u Materia ów
Budowlanych na stanowisku dyrektora departamentu,

- od 1980 roku do 1986 roku zatrudniony w Centralnym O rodku Budownictwa Przemys owego
BISTYP na stanowisku naczelnego dyrektora,

- od 1986 roku do 1991 roku zatrudniony w Ministerstwie Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej, gdzie pe ni  funkcj  kolejno ministra i wiceministra,

- od 1991 roku do 2001 roku zatrudniony w Fundacji „Czysta Woda” na stanowisku prezesa zarz du,

- od 1992 roku do roku 2001 pe ni  funkcje Przewodnicz cego Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A.
(od 2001 roku do chwili obecnej cz onek Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A.).
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W okresie ostatnich pi ciu lat Pan Jerzy Bajszczak nie pe ni  funkcji w zarz dzie, radzie nadzorczej,
komisji rewizyjnej ani innym organie administracyjnym adnej spó ki handlowej; nie by  te
wspólnikiem w adnej spó ce handlowej. Pan Jerzy Bajszczak nie zosta  w ci gu ostatnich pi ciu lat
skazany wyrokiem s du za przest pstwo. W okresie ostatnich pi ciu lat nie mia y miejsca przypadki
upad o ci, zarz du komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jerzy
Bajszczak pe ni  w tym czasie funkcj  cz onka organów, a tak e, w których by  osob  zarz dzaj c
wy szego szczebla. W okresie ostatnich pi ciu lat nie zosta o wysuni te przeciwko Panu Jerzemu
Bajszczakowi jakiekolwiek oficjalne oskar enie publiczne ani nie zosta y wyci gni te jakiekolwiek
sankcje ze strony organów administracji publicznej, s dów ani adnych innych organów pa stwowych.
W ci gu ostatnich pi ciu lat nie zosta  orzeczony w stosunku do Pana Jerzego Bajszczaka s downie
aden zakaz pe nienia funkcji w spó kach handlowych, zakaz prowadzenia okre lonej dzia alno ci ani

zakaz zajmowania si  okre lonymi sprawami.

Andrzej Tadeusz Karczykowski – Cz onek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Karczykowski pe ni funkcj  Cz onka Rady Nadzorczej. W ramach stosunku pracy Pan
Andrzej Karczykowski nie zajmuje adnego stanowiska w spó ce. Zgodnie z o wiadczeniem Pana
Andrzeja Karczykowskiego, z o onym w trybie punktu 14.1 Za cznika I do Rozporz dzenia Komisji
(WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, poza przedsi biorstwem Emitenta Pan Tadeusz
Karczykowski nie wykonuje adnej dzia alno ci, która ma istotne znaczenie dla Emitenta. Pomi dzy
Panem Andrzejem Karczykowskim a innymi cz onkami Zarz du i cz onkami Rady Nadzorczej nie
wyst puj  powi zania rodzinne.

Pan Andrzej Karczykowski posiada wykszta cenie wy sze. Uko czy  w 1972 roku SGPiS (SGH) w
Warszawie, Wydzia  Ekonomii Produkcji. Ponadto zda  egzamin dla kandydatów na cz onków Rad
Nadzorczych i uzyska  uprawnienia do cz onkowstwa w radach nadzorczych Narodowych Funduszy
Inwestycyjnych.

Do wiadczenie zawodowe:

- od 1972 roku do 1973 roku zatrudniony w Polskich Zak adach Optycznych na stanowisku specjalisty,

- od 1973 roku do 1979 roku zatrudniony w Instytucie Organizacji Przemys u Maszynowego na
stanowiska starszego asystenta,

- od 1979 roku do 1989 roku zatrudniony w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów na
stanowiskach: g ówny specjalista, zast pca dyrektora,

- od 1989 roku do 1992 roku zatrudniony w Urz dzie Rady Ministrów na stanowisku doradcy
wicepremiera Leszka Balcerowicza ds. mikroekonomii i prywatyzacji,

- od 1992 roku 1994 roku zatrudniony w Firmie Konsultingowej Contour na stanowisku Prezesa
Zarz du,

- od 1994 roku do chwili obecnej zatrudniony w Concorde Investissement S.A. (dawny THN Pewex
S.A.) na stanowisku dyrektora generalnego.

W okresie ostatnich pi ciu lat Pan Andrzej Karczykowski pe ni  nast puj ce funkcje:

- od 1997 roku do chwili obecnej – Przewodnicz cy Rady Nadzorczej Prochem S.A.,

- od 2000 roku do chwili obecnej – Prezes Zarz du Prochem Holding Sp. z o.o.,

- od 2004 roku do chwili obecnej – Prezes Zarz du Concorde Tychy Sp. z o.o.,

- od 2004 roku do chwili obecnej – Prezes Zarz du Etoile S.A.,

- od 2004 roku do chwili obecnej – Cz onek Zarz du Ecofair Sp. z o.o.,

- od 2003 roku do chwili obecnej – Prezes Zarz du Ekos Sp. z o.o.,

- od 1992 roku do 2003 roku – Prezes Zarz du Contour Sp. z o.o.,

- od 2006 roku do chwili obecnej Prezes Zarz du Wena Sp. z o.o.,

- od 2003 roku do 2006 roku – Cz onek Rady Nadzorczej TUP S.A.,

- od 2006 roku do chwili obecnej – Prezes Zarz du TUP Property S.A.,
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- od 2005 roku do chwili obecnej – Prezes Zarz du PHC Sp. z o.o.,

- od 2004 roku do 2006 roku – Cz onek Rady Nadzorczej ZPO Modena S.A.,

- od 1992 roku do chwili obecnej – Cz onek Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A.

Pan Andrzej Karczykowski nie zosta  w ci gu ostatnich pi ciu lat skazany wyrokiem s du za
przest pstwo. W okresie ostatnich pi ciu lat nie mia y miejsca przypadki upad o ci, zarz du
komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Andrzej Karczykowski pe ni
w tym czasie funkcj  cz onka organów, a tak e, w których by  osob  zarz dzaj c  wy szego szczebla.
W okresie ostatnich pi ciu lat nie zosta o wysuni te przeciwko Panu Andrzej Karczykowski
jakiekolwiek oficjalne oskar enie publiczne ani nie zosta y wyci gni te jakiekolwiek sankcje ze strony
organów administracji publicznej, s dów ani adnych innych organów pa stwowych. W ci gu
ostatnich pi ciu lat nie zosta  orzeczony w stosunku do Pana Andrzeja Karczykowskiego s downie
aden zakaz pe nienia funkcji w spó kach handlowych, zakaz prowadzenia okre lonej dzia alno ci ani

zakaz zajmowania si  okre lonymi sprawami.

Jaros aw Roman Skiba – Cz onek Rady Nadzorczej

Pan Jaros aw Skiba pe ni funkcj  Cz onka Rady Nadzorczej. W ramach stosunku pracy Pan Jaros aw
Skiba nie zajmuje adnego stanowiska w spó ce. Zgodnie z o wiadczeniem z o onym w trybie punktu
14.1 Za cznika I do Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, poza
przedsi biorstwem Emitenta Pan Jaros aw Skiba nie wykonuje adnej dzia alno ci, która ma istotne
znaczenie dla Emitenta. Pomi dzy Panem Jaros awem Skib , a innymi cz onkami Zarz du i cz onkami
Rady Nadzorczej nie wyst puj  powi zania rodzinne.

Pan Jaros aw Skiba posiada wykszta cenie wy sze ekonomiczne. Uko czy  Akademi  Ekonomiczn  w
Krakowie, Wydzia  Ekonomii, kierunek: finanse i bankowo , specjalno : finanse przedsi biorstw.

Do wiadczenie zawodowe:

- od 1994 roku do 1998 roku - P.P.H.U. Tomek s.c. Kraków, specjalista ds. finansowych (1996-1998),
specjalista ds. inwestycyjnych (1994-1996),

- od 15 grudnia 1998 roku do chwili obecnej - Almar Sp. z o.o. Kraków, zajmowane stanowiska:
wiceprezes ds. finansowo-handlowych (2000 – obecnie), cz onek zarz du – dyrektor finansowy (1998-
1999).

Od roku 2000 do chwili obecnej Pan Jaros aw Skiba pe ni funkcj  Wiceprezesa Zarz du w spó ce
ALMAR sp. z o.o. z siedzib  w Krakowie.

Pan Jaros aw Skiba nie zosta  w ci gu ostatnich pi ciu lat skazany wyrokiem s du za przest pstwo. W
okresie ostatnich pi ciu lat nie mia y miejsca przypadki upad o ci, zarz du komisarycznego ani
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jaros aw Skiba pe ni  w tym czasie funkcj
cz onka organów, a tak e, w których by  osob  zarz dzaj c  wy szego szczebla. W okresie ostatnich
pi ciu lat nie zosta o wysuni te przeciwko Panu Jaros awowi Skiba jakiekolwiek oficjalne oskar enie
publiczne ani nie zosta y wyci gni te jakiekolwiek sankcje ze strony organów administracji publicznej,
s dów ani adnych innych organów pa stwowych. W ci gu ostatnich pi ciu lat nie zosta  orzeczony w
stosunku do Pana Jaros awa Skiba s downie aden zakaz pe nienia funkcji w spó kach handlowych,
zakaz prowadzenia okre lonej dzia alno ci ani zakaz zajmowania si  okre lonymi sprawami.

14.2. Informacje na temat konfliktu interesów w organach administracyjnych,
zarz dzaj cych i nadzorczych oraz w ród osób zarz dzaj cych wy szego
szczebla

Wed ug wiedzy Emitenta nie wyst puj  potencjalne konflikty interesów w organach zarz dzaj cych i
nadzorczych oraz w ród osób zarz dzaj cych wy szego szczebla.
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15. Wynagrodzenie i inne wiadczenia za ostatni pe ny rok obrotowy
w odniesieniu do cz onków organów administracyjnych, zarz dzaj cych
i nadzorczych oraz osób zarz dzaj cych wy szego szczebla

15.1. Wysoko  wynagrodzenia oraz przyznanych przez Emitenta i jego podmioty
zale ne wiadcze  w naturze za us ugi wiadczone na rzecz spó ki lub jej
podmiotów zale nych

Tabela 34 Wynagrodzenia brutto wyp acone poszczególnym cz onkom organów zarz dzaj cych w 2005 roku (w tys. z )

Lp. Imi  i Nazwisko
Wynagrodzenie Nagroda Inne Wynagrodzenie osi gni te

w OP Zirpol Sp. z o.o.* RAZEM

1. Henryk Chyli ski
154 174 - -

328

2. Tadeusz Nawrocki
123 117 - 12

252

3. W adys aw Pietrzak
135 117 - 20

272

RAZEM
412 408 - 32

852

* Wynagrodzenie z tytu u zasiadania w Radzie Nadzorczej OP ZRIPOL Sp. z o.o.

ród o: Emitent

Tabela 35 Wynagrodzenia brutto wyp acone poszczególnym cz onkom organów nadzoruj cych w 2005 roku (w tys. z )

Lp. Imi  i
Nazwisko

Wynagrodzenie
z tytu u

pe nienia
funkcji w
Radzie

Nadzorczej

Wynagrodzenie z
tytu u umowy o

prac

Odprawa
emerytalna

Inne Wynagrodzenie
osi gni te w OP
Zripol Sp. z o.o. RAZEM

1. Lukrecjan
Marzec 121 -

- - -
121

2. Zdzis aw
Klimkiewicz 109 -

- - -
109

3 Pawe
D u ewski 103 43

5 - 15
166

4 Jerzy
Bajszczak 73 -

- - -
73

5
Andrzej

Karczykows
ki

73 -
- - -

73

6 Jaros aw
Skiba 73 -

- - -
73

RAZEM 552 43
5 - 15

615

ród o: Emitent.
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15.2. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty
zale ne na wiadczenia rentowe, emerytalne lub podobne wiadczenia

PROJPRZEM S.A. nie wydzieli  oraz nie gromadzi  rodków pieni nych na wiadczenia rentowe.

Wynikaj ce z Regulaminu Wynagradzania Pracowników PROJPRZEM S.A. prawo do otrzymania
odprawy emerytalnej Spó ka uznaje – zgodnie z MSR 19 – za program okre lonych sk adek, którego
zobowi zania nale y wyceni  i ujawni  w sprawozdaniu finansowym. Wyceny dokonuje si  metodami
aktuarialnymi. Jednostka dominuj ca szacuje i ujawnia rezerwy na odprawy emerytalne aktualizuj c je
na koniec ka dego roku obrotowego. Na dzie  31 grudnia 2005 roku rezerwa utworzona z tego tytu u
wynios a 462 tys. z .

Wynikaj ce z Regulaminu Wynagradzania Pracowników PROJPRZEM S.A. prawo do nagrody
jubileuszowej Spó ka uznaje si  – zgodnie z MSR 19 – za d ugoterminowe wiadczenia pracownicze,
którego zobowi zania nale y wyceni  i ujawni  w sprawozdaniu finansowym. Wyceny dokonuje si
metodami aktuarialnymi. Jednostka dominuj ca szacuje i ujawnia rezerwy na nagrody jubileuszowe
aktualizuj c je na koniec ka dego roku obrotowego. Na dzie  31 grudnia 2005 roku rezerwa
utworzona z tego tytu u wynios a 736 tys. z .
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16. Praktyki organu administracyjnego, zarz dzaj cego i nadzoruj cego

16.1. Data zako czenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki cz onkowie organów
administracyjnych, zarz dzaj cych i nadzoruj cych sprawowali swoje funkcje

16.1.1. Zarz d

Wyboru Zarz du Spó ki dokonuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarz du trwa 3 lata.

Henryk Chyli ski jest od maja 2002 roku Prezesem Zarz du. Na obecn  kadencj  zosta  powo any 20
maja 2005 roku. Okres jego kadencji up ywa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

W adys aw Pietrzak jest od stycznia 1996 roku Wiceprezesem ds. finansowo-ksi gowych. Na obecn
kadencj  zosta  powo any 20 maja 2005 roku. Okres jego kadencji up ywa z dniem zatwierdzenia
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

Tadeusz Nawrocki od wrze nia 1997 roku jest Wiceprezesem ds. technicznych. Na obecn  kadencj
zosta  powo any 20 maja 2005 roku. Okres jego kadencji up ywa z dniem zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

16.1.2. Rada Nadzorcza

Wyboru Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady Nadzorczej
trwa 3 lata.

Lukrecjan Marzec wchodzi w sk ad Rady Nadzorczej od maja 2002 roku. Na obecn  kadencj  zosta
powo any 28 maja 2004 roku. Okres jego kadencji up ywa z dniem zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.

Zdzis aw Klimkiewicz wchodzi w sk ad Rady Nadzorczej od 1995 roku. Na obecn  kadencj  zosta
powo any 28 maja 2004 roku. Okres jego kadencji up ywa z dniem zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.

Pawe  D u ewski wchodzi w sk ad Rady Nadzorczej od grudnia 1990 roku. Na obecn  kadencj  zosta
powo any 28 maja 2004 roku. Okres jego kadencji up ywa z dniem zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.

Jerzy Bajszczak wchodzi w sk ad Rady Nadzorczej od 1992 roku. Na obecn  kadencj  zosta
powo any 28 maja 2004 roku. Okres jego kadencji up ywa z dniem zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.

Andrzej Karczykowski wchodzi w sk ad Rady Nadzorczej od 1992 roku. Na obecn  kadencj  zosta
powo any 28 maja 2004 roku. Okres jego kadencji up ywa z dniem zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.

Jaros aw Skiba wchodzi w sk ad Rady Nadzorczej od maja 2004 roku. Na obecn  kadencj  zosta
powo any 28 maja 2004 roku. Okres jego kadencji up ywa z dniem zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
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16.2. Informacje o umowach o wiadczenie us ug cz onków organów
administracyjnych, zarz dzaj cych i nadzoruj cych z Emitentem lub
którymkolwiek z jego podmiotów zale nych, okre laj cych wiadczenia
wyp acane w chwili rozwi zania stosunku pracy

Cz onkowie Zarz du s  zatrudnieni przez Spó k  na podstawie umów o prac . Do umów o prac
zawartych z Cz onkami Zarz du, w tym kwestii zwi zanych ze wiadczeniami wyp acanymi w chwili
rozwi zania stosunku pracy, maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy prawa pracy.

Ponadto ka dy z Cz onków Zarz du zawar  ze Spó k  umow  w sprawie ustalenia warunków
obowi zywania zakazu konkurencji. Na podstawie tej umowy Cz onek Zarz du w okresie zatrudnienia
w Spó ce, a tak e przed up ywem 6 miesi cy po ustaniu stosunku pracy nie mo e prowadzi
dzia alno ci konkurencyjnej wobec Spó ki, ani te  wiadczy  pracy w ramach stosunku pracy, jako
wspólnik spó ki cywilnej, osobowej, jako cz onek w adz lub na innej podstawie na rzecz jakiegokolwiek
podmiotu prowadz cego dzia alno  konkurencyjn  wobec PROJPRZEM S.A. albo w ramach
dzia alno ci prowadzonej na w asny rachunek. Z tytu u zakazu konkurencji Cz onkowi Zarz du
przys uguje odszkodowanie nale ne za okres 6 miesi cy po ustaniu stosunku pracy i wynosi ono po
25% wynagrodzenia wyp aconego za ostatni miesi c jego zatrudnienia w Spó ce i p atne jest w
sze ciu ratach miesi cznych, je li w tym okresie, ani w okresie zatrudnienia w Spó ce nie zostanie
ujawnione naruszenia przeze  zakazu konkurencji. Poza wy ej wymienion  umow  Spó ka nie
zawiera a z Cz onkami Zarz du innych umów dotycz cych wiadczenia pracy lub innych us ug na
rzecz Spó ki.

Cz onkowie Zarz du: W adys aw Pietrzak i Tadeusz Nawrocki s  jednocze nie Cz onkami Rady
Nadzorczej OP ZRIPOL Sp. z o.o. – podmiotu zale nego od Emitenta.

16.3. Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodze  Emitenta, dane
komisji oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji

W Spó ce nie funkcjonuje komisja ds. audytu, ani komisja ds. wynagrodze . Ze wzgl du na liczb
Cz onków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó ki nie uzna o za konieczne
powo ania takich komisji. W najbli szym czasie nie przewiduje si  ich powo ania. Obowi zuj ce na
terenie Polski przepisy prawa nie nak adaj  obowi zku powo ania takich komisji.

16.4. O wiadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur adu
korporacyjnego

20 maja 2005 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podj o uchwa  w sprawie wdro enia w
Spó ce „Dobrych praktyk w spó kach publicznych 2005”. Ze wzgl du na specyfik  PROJPRZEM S.A.
wynikaj c  z prowadzonej dzia alno ci, struktury organizacyjnej oraz akcjonariatu, podj to decyzj  o
nieprzyj ciu zasad nr 20, 27, 28, 39, 43, 46 i 47. 12 pa dziernika 2006 roku Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy postanowi o przyj  zasad  nr 46.

Zasada 20

a) Przynajmniej po ow  cz onków rady nadzorczej powinni stanowi  cz onkowie niezale ni, z
zastrze eniem pkt. d). Niezale ni cz onkowie rady nadzorczej powinni by  wolni od powi za
ze spó k  i akcjonariuszami lub pracownikami, które mog oby istotnie wp yn  na zdolno
niezale nego cz onka do podejmowania bezstronnych decyzji,

b) szczegó owe kryteria niezale no ci cz onków rady nadzorczej powinien okre la  statut spó ki,

c) bez zgody wi kszo ci niezale nych cz onków rady nadzorczej, nie powinny by  podejmowane
uchwa y w sprawach:

- wiadczenia z jakiegokolwiek tytu u przez spó k  i jakiekolwiek podmioty powi zane ze
spó k  na rzecz cz onków zarz du,
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- wyra enia zgody na zawarcie przez spó k  lub podmiot od niej zale ny istotnej umowy z
podmiotem powi zanym ze spó k , cz onkiem rady nadzorczej albo zarz du oraz z
podmiotami z nimi powi zanymi,

- wyboru bieg ego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spó ki.

d) W spó kach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji daj cy ponad 50% ogólnej liczby
g osów, rada nadzorcza powinna liczy  co najmniej dwóch niezale nych cz onków, w tym
niezale nego przewodnicz cego komitetu audytu, o ile taki komitet zosta  ustanowiony.

Spó ka stoi na stanowisku, e wprowadzenie tej zasady mo e stanowi  ograniczenie uprawnienia
akcjonariuszy spó ki co do swobodnego wyboru cz onków rady nadzorczej, które jest immanentn
cech  spó ki kapita owej.

Zasada 27

Wynagrodzenie cz onków rady nadzorczej powinno by  ustalane na podstawie przejrzystych
procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno by  godziwe, lecz nie powinno stanowi  istotnej
pozycji kosztów dzia alno ci spó ki ani wp ywa  w powa ny sposób na jej wynik finansowy.
Powinno te  pozostawa  w rozs dnej relacji do wynagrodzeni cz onków zarz du. czna
wysoko  wynagrodze  wszystkich, a tak e indywidualna ka dego z cz onków rady nadzorczej w
rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego sk adniki powinna by  ujawniana w raporcie rocznym
wraz z informacj  o procedurach i zasadach jego ustalania.

Spó ka wyja nia, e wynagrodzenie cz onków Rady Nadzorczej nie stanowi znacz cej pozycji w
kosztach funkcjonowania Spó ki. Publikacja wynagrodze  Cz onków Rady Nadzorczej odbywa
si  b dzie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa, które zdaniem w adz spó ki w odpowiedni
sposób okre laj  zakres informacji podlegaj cy ujawnieniu.

Zasada 28

Rada nadzorcza powinna dzia a  zgodnie ze swym regulaminem, który powinien by  publicznie
dost pny. Regulamin powinien przewidywa  powo anie co najmniej dwóch komitetów:

a) audytu oraz

b) wynagrodze .

W sk ad komitetu audytu powinno wchodzi  co najmniej dwóch cz onków niezale nych oraz
przynajmniej jeden posiadaj cy kwalifikacje i do wiadczenie w zakresie rachunkowo ci i finansów.
Zadania komitetów powinien szczegó owo okre la  regulamin rady nadzorczej. Komitety rady
powinny sk ada  radzie nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej dzia alno ci. Sprawozdania te
spó ka powinna udost pni  akcjonariuszom.

Spó ka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, którego tre  jest udost pniana Akcjonariuszom do
wgl du podczas obrad WZA. Zdaniem w adz spó ki, ze wzgl du na liczb  cz onków w radzie
nadzorczej nie zachodzi konieczno  powo ywania komitetów. Zadania tych komitetów mog  by
wykonywane przez Cz onków Rady dzia aj cych in corpore.

Zasada 39

czna wysoko  wynagrodze  wszystkich, a tak e indywidualna ka dego z cz onków zarz du w
rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego sk adniki, powinna by  ujawniana w raporcie rocznym
wraz z informacj  o procedurach i zasadach jego ustalania. Je eli wysoko  wynagrodzenia
poszczególnych cz onków zarz du znacznie si  od siebie ró ni, zaleca si  opublikowanie
stosownego wyja nienia.

Spó ka wyja nia, e publikacja wynagrodze  Cz onków Rady Nadzorczej odbywa  si  b dzie
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa, które zdaniem w adz spó ki w odpowiedni sposób
okre laj  zakres informacji polegaj cy ujawnieniu.
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Zasada 43

Wybór podmiotu pe ni cego funkcj  bieg ego rewidenta powinien by  dokonany przez rad
nadzorcz  po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po
przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawieraj cej rekomendacj  komitetu audytu.
Dokonanie przez rad  nadzorcz  lub walne zgromadzenie innego wyboru ni  rekomendowany
przez komitet audytu powinno zosta  szczegó owo uzasadnione. Informacja na temat wyboru
podmiotu pe ni cego funkcje bieg ego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna by  zawarta w
raporcie rocznym.

Spó ka wyja nia, e wyboru podmiotu maj cego wiadczy  us ugi bieg ego rewidenta dokonuje
Rada Nadzorcza Spó ki. Spó ka nie przyj a zasady powo uj cej komitet audytu.

Zasada 47

Spó ka powinna dysponowa  odpowiednimi procedurami i zasadami dotycz cymi kontaktów z
mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniaj cymi spójne i rzetelne informacje o
spó ce. Spó ka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzgl dniaj cym jej interesy,
udost pnia  przedstawicielom mediów informacje na temat bie cej dzia alno ci, sytuacji
gospodarczej przedsi biorstwa, jak równie  umo liwi  im obecno  na walnych zgromadzeniach.

Spó ka informowa  b dzie o swojej sytuacji wraz o rozstrzygni ciach podejmowanych przez
Walne Zgromadzenia za po rednictwem raportów przewidzianych prawem. Szanuj c prawo
mediów do informacji, Spó ka utrzymywa  b dzie kontakty z t  grup  zawodow  w sytuacjach
uzasadniaj cych takie kontakty, w ramach obowi zuj cych procedur. Regulamin WZA nie
przewiduje zapraszania przedstawicieli mediów na Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Do tej pory nie zanotowano w Spó ce przypadków naruszenia przyj tych zasad „Dobrych praktyk w
spó kach publicznych 2005”.
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17. Zatrudnienie

17.1. Informacje o zatrudnieniu w okresie obj tym historycznymi informacjami
finansowymi

Tabela 36 Przeci tne zatrudnienie w Grupie Kapita owej PROJPRZEM S.A. (w etatach)

Okres Przeci tna liczba
zatrudnionych

1.01.-
20.11.2006 653

1.01.-
30.09.2006 651

1.01-30.06.2006 645

1.01-31.12.2005 616

1.01-31.12.2004 596

1.01-31.12.2003 584

ród o: Emitent.

Tabela 37 Zatrudnienie w Grupie Kapita owej PROJPRZEM S.A. (w osobach)

Stan na dzie Zatrudnienie ogó em

20.11.2006 669

30.09.2006 671

30.06.2006 662

31.12.2005 662

31.12.2004 613

31.12.2003 578

ród o: Emitent.

Zatrudnienie Emitenta w zakresie podzia u na g ówne kategorie dzia alno ci jest podzielone na
zatrudnienie w zwi zku z dzia alno ci  budowlan  oraz w zwi zku z dzia alno ci  dotycz c
wytwarzania konstrukcji stalowych. Dzia alno  w zakresie obu ww. kategorii prowadzona jest
wprzewa aj cym zakresie w województwie kujawsko-pomorskim.
Tabela 38 rednioroczne zatrudnienie Emitenta w podziale na stanowiska robotnicze i nierobotnicze (w osobach)

Lp. Wyszczególni
enie

1.01-
20.11.2006

1.01-
30.09.2006

1.01-
30.06.2006

1.01-
31.12.2005

1.01-
31.12.2004

1.01-
31.12.2003

Liczba
osób

% Liczba
osób

% Liczba
osób

% Liczba
osób

% Liczba
osób

% Liczba
osób

%

1 Stanowiska
robotnicze 518 78,6 515 78,5 509 78,5 488 78,5 472 78,8 459 77,9

2 Stanowiska
nierobotnicze 141 21,4 141 21,5 140 21,5 134 21,5 127 21,2 130 22,1

3 Ogó em 659 100 656 100 649 100 622 100 599 100 589 100

ród o: Emitent.



Dokument Rejestracyjny

Prospekt Emisyjny Akcji PROJPRZEM SA 101

Stan zatrudnienia w OP ZRIPOL Sp. z o.o.

Rok 2003 – 5 osób,

Rok 2004 – od stycznia do kwietnia – 5 osób, od maja do grudnia – 4 osoby,

Rok 2005 – od stycznia do wrze nia – 4 osoby, od pa dziernika do grudnia – 3 osoby,

Rok 2006 – 3 osoby.

W Grupie Kapita owej PROJPRZEM S.A. nie dzia aj  zwi zki zawodowe i nie obowi zuj  w niej
zak adowe uk ady zbiorowe pracy. W Spó ce, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa pracy
obowi zuj : regulamin pracy, regulamin wynagradzania oraz zak adowy regulamin zasad ustalania i
przyznawania wiadcze  socjalnych. W Grupie Emitenta w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 30
wrzesie  2006 nie zanotowano i nie prowadzi si  aktualnie spraw zwi zanych z roszczeniami
odszkodowawczymi z tytu u niezdolno ci do pracy, rozwi zania umowy o prac , naruszenia
obowi zków ustawowych lub z tytu u odpowiedzialno ci za cudze czyny.

Grupa Kapita owa PROJPRZEM S.A. wype nia wszelkie przewidziane przez przepisy prawa pracy
obowi zki pracodawcy wobec zatrudnionych pracowników. W zwi zku ze specyfik  dzialalno ci
Spó ka zapewnia pracownikom specjalistyczne szkolenia, w tym szkolenia w dziedzinie
bezpiecze stwa i higieny pracy, zaopatruje pracowników w rodki ochrony indywidualnej oraz odzie  i
obuwie robocze, na okre lonych stanowiskach pracy dofinansowuje lub wydaje w naturze posi ki
profilaktyczno-wzmacniaj ce. Grupa wykonuje obowi zki ustawowe poprzez Komisj  do spraw BHP.

17.2. Informacje o posiadanych przez cz onków organów zarz dzaj cych
i nadzoruj cych akcjach i opcjach na akcje Emitenta

czna liczba akcji PROJPRZEM S.A. b d ca w posiadaniu osób zarz dzaj cych i nadzoruj cych
przedstawia si  nast puj co:

Tabela 39 Akcje Emitenta w posiadaniu cz onków organów zarz dzaj cych i nadzoruj cych (w szt.)

Lp. Imi  i nazwisko Ilo  akcji
uprzywilejowanych

Ilo  akcji na okaziciela

Rada Nadzorcza

1 Lukrecjan Marzec 154 750 -

2 Zdzis aw Klimkiewicz 154 750 71 148

3 Pawe  D u ewski 105 000 46 875

4 Jerzy Bajszczak - 110 500

5 Andrzej Karczykowski - 179 500

6 Jaros aw Skiba - -

Zarz d

1 Henryk Chyli ski - 25 692

2 W adys aw Pietrzak - 28 500

3 Tadeusz Nawrocki - 30 272

ród o: Emitent

Warto  nominalna ka dej akcji wynosi 1 z  (jeden z oty).

Ponadto Pan Lukrecjan Marzec jest w a cicielem jednego udzia u o warto ci nominalnej 1 000 z  w
podmiocie zale nym OP Zripol Sp. z o.o.
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17.3. Opis wszelkich ustale  dotycz cych uczestnictwa pracowników w kapitale
w asnym

Brak jest ustale  dotycz cych uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta.
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18. Znaczni akcjonariusze

18.1. Informacje na temat osób innych ni  cz onkowie organów administracyjnych,
zarz dzaj cych i nadzorczych, które w sposób bezpo redni lub po redni maj
udzia y w kapitale Emitenta lub prawa g osu podlegaj ce zg oszeniu na mocy
prawa krajowego Emitenta

Wykaz akcjonariuszy posiadaj cych znaczne pakiety akcji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach publicznych prezentuje si   w sposób nast puj cy:
Tabela 40 Akcjonariusze PROJPRZEM S.A. posiadaj cy znaczne pakiety akcji (w szt.)

Imi i nazwisko
(nazwa)

ilo akcji
uprzywilejowanych

ilo akcji
zwyk ych ilo g osów % g osów na WZA

Zdzis aw
Klimkiewicz 154 750 71 148 690 148 11,0%

ING TFI S.A. - 650 147 650 147 10,3%

Lukrecjan Marzec 154 750 - 619 000 9,9%

Otwarty Fundusz
Emerytalny „DOM”

- 584 067 584 067 9,3%

Pawe  D u ewski 105 000 46 875 466 875 7,4%

Wac aw
Tomaszewski 105 000 25 000 445 000 7,1%

ród o: Emitent

Ponadto, na dzie  12 pa dziernika 2006 roku, to jest na dzie  nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A., zgodnie z wiedz  Spó ki, akcje Emitenta s  w
posiadaniu nast puj cych osób:
- Pani Maria D u ewska, ona znacz cego akcjonariusza i Cz onka Rady Nadzorczej posiada 11.400
akcji,
- Pani Ewa Karczykowska, ona Cz onka Rady Nadzorczej posiada 21.700 akcji.

18.2. Informacje o innych prawach g osu w odniesieniu do Emitenta

Emitent nie posiada informacji na temat innych praw g osu.

18.3. Wskazanie podmiotu dominuj cego wobec Emitenta, lub podmiotu
sprawuj cego kontrol  nad Emitentem

Emitent nie jest ani bezpo rednio ani te  po rednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym.
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18.4. Opis wszelkich znanych Emitentowi ustale , których realizacja w przysz o ci
mo e spowodowa  zmiany w sposobie kontroli Emitenta

Emitentowi nie s  znane ustalenia, których realizacja mo e w pó niejszej dacie spowodowa  zmiany
w sposobie kontroli emitenta.
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19. Transakcje z podmiotami powi zanymi

Na koniec historycznych okresów zaprezentowanych w Prospekcie, to jest lat 2003, 2004 i 2005 oraz
na dzie  30 czerwca 2006 roku PROJPRZEM S.A. by a podmiotem dominuj cym wobec podmiotu
zale nego, jakim jest OP ZRIPOL Sp. z o.o. z siedzib  w Bydgoszczy. W tym okresie, jak równie  do
chwili obecnej nie wyst puj  inne jednostki powi zane.

PROJPRZEM S.A. nie zawiera a w I pó roczu 2006 roku transakcji z podmiotami powi zanymi o
równowarto ci w z otych kwocie równej lub wy szej 500 000 euro. Transakcja taka mia a miejsce w
sierpniu 2006 roku.

W dniu 1 sierpnia 2006 roku zosta a zawarta umowa pomi dzy PROJPRZEM S.A. a jej spó k  zale n
OP ZRIPOL Sp. z o.o. Zgodnie z umow  OP ZRIPOL Sp. z o.o. odkupi  od PROJPRZEM S.A. 2 750
w asnych udzia ów w celu umorzenia. Warto  umowy wynios a 8 635 tys. z . Po tej transakcji
PROJPRZEM S.A. posiada 409 udzia ów o cznej warto ci 409 tys. z , które stanowi  99,76%
kapita u zak adowego i g osów.

Umowa zakupu udzia ów celem ich umorzenia by a równie  podpisana w dniu 30 grudnia 2003 roku.
Zgodnie z t  umow  OP ZRIPOL Sp. z o.o. odkupi  od PROJPRZEM S.A. 2 140 w asnych udzia ów.
Warto  umowy wynios a 3 123 tys. z . Po tej transakcji PROJPRZEM S.A. posiada  3 159 udzia ów o

cznej warto ci 3 159 tys. z , które stanowi y 99,97% kapita u zak adowego i g osów.

We wszystkich okresach prezentowanych w Prospekcie, to jest lat 2003, 2004 i 2005 oraz w roku
2006 jednostka zale na OP ZRIPOL Sp. z o.o. by a zwi zana z PROJPRZEM S.A. umow  wynajmu
pomieszcze  biurowych. Obrót z tego tytu u wyniós  4 tys. z  rocznie.
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20. Informacje finansowe dotycz ce aktywów i pasywów Emitenta, jego
sytuacji finansowej oraz zysków i strat

20.1. Historyczne informacje finansowe

Emitent jako spó ka gie dowa ma obowi zek podawa  do publicznej wiadomo ci jednostkowe oraz
skonsolidowane raporty kwartalne, pó roczne i roczne Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A.. Spó ka
wype nia te obowi zki.

Na potrzeby Prospektu jako historyczne informacje finansowe, Emitent prezentuje skonsolidowane
sprawozdania finansowe Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A.

Zbadane przez bieg ego rewidenta skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Emitenta za lata
2003, 2004 i 2005 zosta y sporz dzone zgodnie z rozporz dzeniem WE nr 1606/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania Mi dzynarodowych Standardów
Rachunkowo ci.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Emitenta za rok 2003 i 2004 zosta y sporz dzone
zgodnie z Ustaw  o Rachunkowo ci. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za rok
2005 zosta o sporz dzone zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami Rachunkowo ci, które obecnie
s  nazywane Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej (MSSF). Dat  przej cia
na stosowanie standardów MSSF jest 1 stycznia 2004 roku.

W prospekcie sprawozdania finansowe Grupy Emitenta za lata 2004 i 2005 zosta y przedstawione i
sporz dzone w formie zgodnej z form , jaka zostanie przyj ta w sprawozdaniu finansowym Grupy
Emitenta za 2006 rok, z uwzgl dnieniem standardów i zasad rachunkowo ci oraz przepisów prawnych
maj cych zastosowanie do tego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta.

Zaprezentowane w Prospekcie sprawozdanie finansowe za rok 2004 stanowi  dane porównywalne ze
skonsolidowanego sprawozdania Grupy Emitenta za 2005 rok. O wymienionych porównywalnych
danych bieg y rewident wypowiedzia  si  w opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Grupy Emitenta za rok 2005.
Prezentowane w Prospekcie dane finansowe za rok 2003 zosta y sporz dzone zgodnie z Ustaw  o
Rachunkowo ci, natomiast dane finansowe za lata 2004 i 2005 oraz za okresy ródroczne od 1
stycznia do 30 czerwca 2006 roku i od 1 stycznia do 30 wrze nia 2006 roku – zgodnie z MSSF.

20.2. Dane finansowe pro forma

Emitent nie sporz dza  sprawozda  finansowych pro forma.

20.3. Sprawozdanie finansowe

Zgodnie z art. 28 Rozporz dzenia KE 809/2004 o prospekcie, informacje mo na w cza  do
prospektu przez odniesienie. Korzystaj c z tego uprawnienia Emitent prezentuje historyczne
informacje finansowe,, sporz dzone w formie raportów okresowych,  na stronie internetowej Spó ki –
www.projprzem.com, w dziale „Relacje inwestorskie”.

W czone do prospektu poprzez odniesienie s  nast puj ce informacje finansowe:

 raport okresowy SA-RS 2003, zawieraj cy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. za rok 2003, opini  i raport bieg ego rewidenta.
Powy szy raport zosta  opublikowany w dniu 22 kwietnia 2004 roku,

 raport okresowy SA-RS 2004, zawieraj cy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapita owej PROJPRZEM S.A. za rok 2004, opini  i raport bieg ego rewidenta. Powy szy raport
zosta  opublikowany w dniu 21 kwietnia 2005 roku,

http://www.projprzem.com
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 raport okresowy RS 2005, zawieraj cy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapita owej PROJPRZEM S.A. za rok 2005, opini  i raport bieg ego rewidenta. Powy szy raport
zosta  opublikowany w dniu 11 kwietnia 2006 roku,

 raport okresowy PS 2006, zawieraj cy ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku oraz raport
bieg ego rewidenta z przegl du wymienionego sprawozdania. Powy szy raport zosta
opublikowany w dniu 22 wrze nia 2006 roku,

 raport okresowy QS za III kwarta  2006, zawieraj cy ródroczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. za okres od 1 stycznia do 30 wrze nia 2006
roku. Powy szy raport zosta  opublikowany w dniu 13 listopada 2006 roku.

Ponadto Emitent informuje, e na stronie internetowej Spó ki – www.projprzem.com, w dziale „Relacje
Inwestorskie” znajduj  si  równie  raporty roczne SA-R, zawieraj ce jednostkowe sprawozdania
finansowe PROJPRZEM S.A. za rok 2003, 2004, 2005 oraz opinie i raporty bieg ych rewidentów. Na
wymienionej stronie internetowej znajduje si  równie  raport pó roczny SA-P 2006, zawieraj cy
sprawozdanie finansowe za I pó rocze 2006 roku, raport bieg ego rewidenta z przegl du tego
sprawozdania oraz raport obejmuj cy sprawozdanie finansowe za III kwarta  2006 roku.
Sprawozdania jednostkowe Emitenta sporz dzane zgodnie z Ustaw  o Rachunkowo ci – polskimi
standardami rachunkowo ci.

20.4. Badanie historycznych rocznych informacji finansowych

20.4.1. O wiadczenie stwierdzaj ce, e historyczne dane finansowe zosta y zbadane przez
bieg ego rewidenta

Emitent o wiadcza, e prezentowane w Prospekcie historyczne informacje finansowe, to jest
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. za rok 2003, 2004
oraz 2005 podlega y badaniu przez bieg ego rewidenta. O ka dym z wymienionych sprawozda  bieg y
rewident wyda  opini  oraz raport uzupe niaj cy opini . Opinie bieg ych rewidentów za wymienione
lata by y opiniami „bez zastrze e ”. Opinie oraz raporty bieg ych rewidentów zosta y zaprezentowane
w niniejszym Prospekcie przez odes anie. Z ich tre ci  mo na si  zapozna  na stronie internetowej
Spó ki – www.projprzem.com, w dziale „Relacje Inwestorskie”.

20.4.2. Wskazanie innych informacji w prospekcie, które zosta y zbadane przez bieg ych
rewidentów

Inne informacje prezentowane w niniejszym Prospekcie, poza wymienionymi w pkt. 20.4.1, nie zosta y
zbadane przez bieg ych rewidentów.

20.4.3. Wskazanie róde  danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie, które nie
pochodz  ze sprawozda  finansowych Emitenta zbadanych przez bieg ego
rewidenta

W niniejszym Prospekcie zaprezentowano dane finansowe wynikaj ce ze ródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. za okres od 1
stycznia do 30 czerwca 2006 roku. Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, sprawozdanie to, jako
ródroczne sprawozdanie finansowe za pierwsze pó rocze 2006 roku, podlega o przegl dowi przez

bieg ego rewidenta. Raport bieg ego rewidenta z przegl du wymienionego sprawozdania znajduje si
na stronie internetowej Spó ki – www.projprzem.com, w dziale „Relacje Inwestorskie”.

W niniejszym Prospekcie zaprezentowano równie  dane finansowe wynikaj ce ze ródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. za okres od 1
stycznia do 30 wrze nia 2006 roku. Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, sprawozdanie to, jako
ródroczne sprawozdanie finansowe za III kwarta y 2006 roku, nie podlega o przegl dowi ani badaniu

przez bieg ego rewidenta.

http://www.projprzem.com
http://www.projprzem.com
http://www.projprzem.com
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20.5. Data najnowszych informacji finansowych

20.5.1. Wskazanie najnowszych danych finansowych zbadanych przez bieg ego rewidenta

Ostatnie roczne informacje finansowe Emitenta, zbadane przez bieg ego rewidenta, s  informacjami
za rok obrotowy ko cz cy si  w dniu 31 grudnia 2005 roku.

20.6. ródroczne i inne informacje finansowe

Informacja w powy szym zakresie zosta a umieszczona w pkt. 20.4.3.

20.7. Polityka dywidendy

Emitent nale y do nielicznego grona spó ek gie dowych, które od wielu lat prowadz  polityk
przeznaczania cz ci zysku wypracowanego na rzecz akcjonariuszy. Nast puje to przez wyp at
dywidendy i przeznaczenie rodków na skup akcji w asnych (buy back). W okresie od czerwca 2002
roku do kwietnia 2004 roku PROJPRZEM skupi  78.000 akcji zwyk ych na okaziciela w celu
umorzenia. W dniu 23.05.2003 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó ki podj o uchwa y w
sprawie umorzenia 74.000 akcji oraz obni enia kapita u zak adowego o kwot  74.000 z otych. W dniu
6.06.2003 roku S d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru
S dowego wyda  postanowienie, zgodnie z którym zarejestrowa  obni enie kapita u zak adowego. W
dniu 28.05.2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó ki podj o uchwa y w sprawie
umorzenia 4.000 akcji oraz obni enia kapita u zak adowego o kwot  4.000 z otych. W dniu 14.06.2004
roku S d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego wyda
postanowienie, zgodnie z którym zarejestrowa  obni enie kapita u zak adowego.

W przysz o ci Spó ka planuje kontynuowania polityki wyp aty dywidendy.  W grudniu 2002 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podj o uchwa  w sprawie utworzenia
funduszu wyp aty dywidendy przysz ych okresów. Fundusz by  ród em wyp aty dywidendy w ostatnich
latach. Jednocze nie fundusz by  corocznie zasilany z zysku wypracowanego w poprzednim roku
kalendarzowym. Saldo rodków funduszu utrzymuje si  na wysokim poziomie i wynosi obecnie
2 794 tys. z . rodki te pos u  w przysz o ci do wyp aty dywidendy. Zarz d Emitenta zamierza
rekomendowa  walnym zgromadzeniom, które odb d  si  w kolejnych latach dalsze zasilanie
funduszu z wypracowywanego zysku. Wysoko  przysz ej dywidendy b dzie zale a a od bie cej
sytuacji finansowej Spó ki oraz potrzeb przeznaczania rodków na cele rozwojowe. Spó ka nie
przewiduje znacz cego spadku rodków przeznaczanych na dywidend . Przeciwnie, wraz ze
wzrostem zysku, zwi kszeniu ulegnie bezwzgl dna kwota przeznaczana na dywidend .

20.7.1. Warto  dywidendy na akcj  za ka dy rok obrotowy okresu obj tego historycznymi
informacjami finansowymi

Dywidendy wyp acone w latach 2003 – 2006 prezentuj  si  nast puj co:
Tabela 41 Dywidenda w okresie obj tym historycznymi sprawozdaniami finansowymi.

Wyszczególnienie 2006 2005 2004 2003

Wyp acona dywidenda (w z ) 2 259 000 1 355 400 1 807 200 1 356 600

Liczba udzia ów na koniec okresu (szt.) 4 518 000 4 518 000 4 518 000 4 522 000

Wyp acona dywidenda na 1 udzia  (w z ) 0,50 0,30 0,40 0,30

ród o: Emitent
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20.8. Post powania s dowe i arbitra owe

Brak jest post powa  s dowych, w których Spó ka jest stron  pozwan .

Spó ka wyst puje jako powód w sprawie o zap at  przeciwko Miejskim Wodoci gowym i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Bydgoszczy, tocz cej si  przed S dem Okr gowym Gospodarczym w Bydgoszczy
(warto  przedmiotu sporu 431 tys. z ) – post powanie w toku.

Brak jest post powa  arbitra owych, których stron  jest Spó ka.

Brak jest post powa  administracyjnych prowadzonych przeciwko Spó ce.

Brak jest post powa  podatkowych prowadzonych lub zagra aj cych Spó ce.

Brak jest post powa  z zakresu ochrony rodowiska prowadzonych przeciwko Spó ce lub gro cych
Spó ce.

Brak jest post powa  dotycz cych praw w asno ci intelektualnej Spó ki.

Brak jest post powa  karnych dotycz cych Spó ki.

Brak jest post powa  egzekucyjnych prowadzonych przeciwko Spó ce.

20.9. Znacz ce zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta

W ocenie Emitenta po dniu 31 grudnia 2005 roku nie zasz y znacz ce zmiany w jego sytuacji
finansowej lub pozycji handlowej.

Uwzgl dnienia wymaga fakt, e w III kwartale 2006 roku ZRIPOL Sp. z o.o., podmiot zale ny od
PROJPRZEM S.A., sprzeda  wszystkie posiadane akcje Emitenta (452 199 akcji) oraz Emitent
sprzeda  w celu umorzenia 2 750 udzia ów OP ZRIPOL Sp. z o.o.. Powy sze transakcje niew tpliwie
poprawi y struktur  finansowania oraz przep ywy pieni ne Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A.
Wymienione transakcje zosta y opisane w pkt. 7.2 niniejszego Prospektu.
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21. Informacje dodatkowe

21.1. Informacje dotycz ce kapita u zak adowego Emitenta

21.1.1. Wielko  wyemitowanego kapita u zak adowego

Kapita  zak adowy Emitenta wynosi 4 518 000 z otych (cztery miliony pi set osiemna cie tysi cy)
i jest podzielony na 4 518 000 (cztery miliony pi set osiemna cie tysi cy) akcji, w tym:
a) 587 875 (pi set osiemdziesi t siedem tysi cy osiemset siedemdziesi t pi ) akcji imiennych

uprzywilejowanych serii A oraz
b) 3 930 125 (trzy miliony dziewi set trzydzie ci tysi cy sto dwadzie cia pi ) akcji zwyk ych na

okaziciela
ka da o warto ci nominalnej 1 z  (jeden z oty).’

W wyniku konwersji akcji uprzywilejowanych na akcj zwyk e na okaziciela w dniu 1 grudnia 2006 roku
przez KDPW zmniejszy a si  liczba akcji serii A z 597 875 sztuk do 587 875 sztuk.

Emitent zosta  utworzony w 1990 roku, na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego. Rejestracja
spó ki przez S d Rejonowy w Bydgoszczy, Wydzia  VIII Gospodarczy nast pi a w dniu 19 grudnia
1990 roku.

Akcje serii A s  akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do g osu (na jedn  akcj  przypadaj  4
g osy). Akcje te nie znajduj  si  w obrocie gie dowym. Pozosta e akcje istniej ce s  akcjami na
okaziciela. Wszystkie istniej ce akcje spó ki s  akcjami zdematerializowanymi.

Akcje serii A

Podstaw  prawn  emisji akcji oznaczonych obecnie jako seria A stanowi  akt za o ycielski
sporz dzony aktem notarialnym z dnia 11 grudnia 1990 roku Repertorium A Nr 21231/1990.

Akcje serii A w pierwotnej ilo ci 2 816 sztuk o warto ci nominalnej 1 000 000 z  ka da, obj te
zosta y przez za o ycieli w ilo ci okre lonej w § 21 Statutu przyj tego tym aktem.

W wyniku kolejnych podwy sze  warto ci nominalnej jednej akcji oraz odpowiadaj cych ich
wielko ci wska nikom splitu zawartych w uchwa ach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- z dnia 16 maja 1997 roku Rep. A Nr 2834/1997,

- z dnia 26 wrze nia 1997 roku Rep. A Nr 5437/1997,

- z dnia 30 kwietnia1998 roku Rep. A Nr 2409/1998

kapita  akcyjny pokryty akcjami serii A wyniós  2 408 000 z  (dwa miliony czterysta osiem tysi cy);
kapita  ten dzieli si  na 2 408 000 sztuk akcji serii A o warto ci nominalnej po 1 z  (jeden z oty)
ka da.

Tak ustalony stan faktyczny i prawny zarejestrowany zosta  przez S d Rejestrowy w dniu 6 maja
1998 roku sygn. akt. Ns rej. H 525/98.

Uchwa  z dnia 10 sierpnia 1998 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
dokona o konwersji wszystkich dotychczasowych akcji imiennych nieuprzywilejowanych na akcje
zwyk e na okaziciela w wyniku czego 1 553 100 dotychczasowych akcji imiennych
nieuprzywilejowanych serii A zosta o zamienionych na 1 553 100 akcji zwyk ych na okaziciela serii
oznaczonej A-1.

Postanowieniem z dnia 15 sierpnia 1998 roku Sygn. akt Ns Rej. H 979/98 S d Rejonowy w
Bydgoszczy dokona  rejestracji tej zamiany.

Akcje imienne uprzywilejowane serii A mog  by  - na danie akcjonariusza - zamienione na
akcje zwyk e na okaziciela (§ 3 ust. 4 Statutu).
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Akcje serii B

Podstaw  prawn  emisji akcji serii B by a uchwa a Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
14 listopada 1997 roku. Akcje serii B w maksymalnej ilo ci, to jest 688 000 sztuk zosta y obj te i
op acone gotówk  w ca o ci. Akcje serii B zosta y zarejestrowane przez S d Rejestrowy w dniu 26
maja 1998 roku syg. akt. Ns rej. H 629/98.

Uchwa  z dnia 10 sierpnia 1998 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
dokona o konwersji wszystkich dotychczasowych akcji imiennych nieuprzywilejowanych na akcje
zwyk e na okaziciela w wyniku czego 688 000 dotychczasowych akcji imiennych
nieuprzywilejowanych serii B zosta o zamienionych na 688 000 akcji zwyk ych na okaziciela serii
B. Postanowieniem z dnia 15 sierpnia 1998 roku Sygn. akt Ns Rej. H 979/98 S d Rejonowy w
Bydgoszczy dokona  rejestracji tej zamiany.

Akcje serii C

Podstaw  prawn  emisji akcji serii C by a uchwa a Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
22 maja 1998 roku. Akcje serii C zosta y obj te i op acone gotówk  w ca o ci. Akcje serii C zosta y
zarejestrowane przez S d Rejestrowy w dniu 15 czerwca 1998 roku, sygn. akt Ns rej. H 701/98.
Wszystkie akcje serii C s  akcjami zwyk ymi na okaziciela.

Akcje serii D

Podstaw  emisji 400 000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii D, oferowanych by a uchwa a Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó ki, z dnia 19 czerwca 1998 roku. Akcje serii D by y oferowane w
ramach oferty publicznej. Akcje serii D zosta y obj te i op acone gotówk  w ca o ci. Akcje serii D
zosta y zarejestrowane przez S d Rejestrowy w dniu 11 czerwca 1999 roku, sygn. akt Ns rej. H
627/99. Wszystkie akcje serii D s  akcjami zwyk ymi na okaziciela.

Akcje serii E

zostan  wyemitowane na podstawie uchwa y NWZA z dnia 12 pa dziernika 2006 roku zgodnie z
art. 431 oraz art. 432 KSH w sprawie podwy szenia kapita u zak adowego.

Akcje serii F

zostan  wyemitowane na podstawie uchwa y NWZA z dnia 12 pa dziernika 2006 roku zgodnie z
art. 432, 448 i 449 KSH w sprawie warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego.

Bardziej szczegó owa informacja o emisji akcji serii F znajduje si  w Prospekcie w cz ci
„Dokument Ofertowy” – punkt 6.4.

21.1.2. Akcje, które nie reprezentuj  kapita u

Nie istniej  akcje, które nie reprezentuj  kapita u zak adowego (nie stanowi  udzia u w kapitale).

21.1.3. Akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub
podmiotów zale nych Emitenta

Nie istniej  akcje Emitenta, b d ce w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub
przez podmioty zale ne Emitenta.

21.1.4. Zamienne, wymienne papiery warto ciowe lub papiery warto ciowe z warrantami

Nie istniej  zamienne papiery warto ciowe, wymienne papiery warto ciowe lub papiery
warto ciowe z warrantami.

21.1.5. Wszelkie prawa nabycia lub zobowi zania w odniesieniu do kapita u docelowego
lub zobowi zania do podwy szenia kapita u

Nie istniej  prawa nabycia lub zobowi zania w odniesieniu do kapita u autoryzowanego
(docelowego), ale niewyemitowanego, ani zobowi zania do podwy szenia kapita u.
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21.1.6. Kapita  dowolnego cz onka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego
zosta o uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, e stanie si  on przedmiotem
opcji

Nie istnieje jakikolwiek kapita  cz onka grupy, który by by przedmiotem opcji lub wobec którego
zosta o uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, e stanie si  przedmiotem opcji.

21.1.7. Dane historyczne na temat kapita u zak adowego za okres obj ty historycznymi
informacjami finansowymi

Dane historyczne na temat kapita u akcyjnego zosta y wskazane w punkcie 4 odnosz cym si
do Za cznika III dotycz cym informacji o papierach warto ciowych.

21.2. Informacje dotycz ce statutu Emitenta

21.2.1. Opis przedmiotu i celu dzia alno ci Emitenta ze wskazaniem miejsca w statucie
spó ki, w którym s  one okre lone

Zgodnie z § 2 Statutu Spó ki przedmiotem dzia alno ci Emitenta jest:

1) budownictwo ogólne i in ynieria l dowa PKD 45.21,

2) wykonywanie konstrukcji i pokry  dachowych PKD 45.22,

3) wykonywanie robót budowlanych drogowych PKD 45.23,

4) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych PKD 45.25,

5) wykonywanie instalacji budowlanych PKD 45.3,

6) wykonywanie robót budowlanych wyko czeniowych PKD 45.4,

7) produkcja konstrukcji metalowych i ich cz ci PKD 28.11,

8) obróbka metali i nak adanie pow ok na metale PKD 28.51,

9) obróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 28.52,

10) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej PKD 28.12,

11) produkcja pojemników i zbiorników metalowych PKD 28.21,

12) produkcja maszyn dla rolnictwa PKD 29.32.A,

13) produkcja maszyn dla budownictwa PKD 29.52.A.,

14) dzia alno  poligraficzna PKD 22.22,

15) dzia alno  introligatorska PKD 22.23,

16) produkcja systemów do sterowania procesami przemys owymi PKD 33.30.Z,

17) sprzeda  maszyn i urz dze  przemys owych PKD 51.14.Z,

18) lokowanie rodków finansowych w papiery warto ciowe i inne transakcje zwi zane z papierami
warto ciowymi wykonywane na w asny rachunek PKD 65.23.Z,

19) zagospodarowanie i sprzeda  nieruchomo ci na w asny rachunek PKD 70.11,

20) kupno i sprzeda  nieruchomo ci na w asny rachunek PKD 70.12,

21) dzia alno  w zakresie projektowania budowlanego i technologicznego PKD 74.20.A,

22) reklama PKD 74.40.Z,

23) badania i analizy techniczne w dziedzinie budownictwa PKD 74.30.Z,

24) po rednictwo w interesach PKD 74.84.B,

25) wynajem pomieszcze  PKD 70.20.Z,
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26) towarowy transport drogowy PKD 60.24.

Spó ka zosta a zawarta na czas nieograniczony. Statut nie okre la celu dzia alno ci Emitenta.

Og oszenia Spó ki przewidziane prawem b d  zamieszczane w Monitorze S dowym i Gospodarczym
oraz Monitorze Polskim B.

21.2.2. Podsumowanie postanowie  statutu lub regulaminów Emitenta, odnosz cych si
do cz onków organów administracyjnych, zarz dzaj cych i nadzorczych

W adzami Spó ki, zgodnie z § 12 Statutu s : Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarz d.

Zgodnie z § 16 Statutu Spó ki, Rada Nadzorcza sk ada si  z pi ciu do sze ciu cz onków. Liczb
wybieranych cz onków Rady Nadzorczej okre la Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wyboru
dokonuje si  w drodze tajnego g osowania na list  kandydatów zg oszonych Komisji Wyborczej, po
uprzednim wyra eniu przez zg aszanego kandydata zgody na kandydowanie. Za wybranych uznaje
si  tych kandydatów, którzy w g osowaniu uzyskali kolejno najwy sz  liczb  wa nych g osów. W
przypadku uzyskania równej ilo ci g osów przez dwu lub wi cej kandydatów do jednego z miejsc
przeprowadza si  wybory dodatkowe wy cznie z ich udzia em. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy
lata.

Zgodnie z § 17 Statutu Spó ki, uchwa y Rady Nadzorczej zapadaj  zwyk  wi kszo ci  g osów
oddanych, przy obecno ci nie mniej ni  2/3 jej sk adu osobowego. W przypadku równo ci g osów
decyduje g os przewodnicz cego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza mo e podejmowa  uchwa y w
trybie pisemnym albo przy wykorzystaniu rodków bezpo redniego porozumiewania si  na odleg o .
Cz onkowie Rady Nadzorczej mog  bra  udzia  w podejmowaniu uchwa  oddaj c g os na pi mie za
po rednictwem innego cz onka Rady Nadzorczej – pod rygorem niewa no ci g os taki stanowi
za cznik do protoko u Rady Nadzorczej. Organizacj  Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez
ni  czynno ci okre la regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Kompetencje Rady Nadzorczej reguluje § 18 Statutu. Zgodnie z jego postanowieniami Rada
Nadzorcza sprawuje sta y nadzór nad dzia alno ci  Spó ki, a w szczególno ci:

- bada sprawozdanie finansowe co do zgodno ci z dokumentami i stanem faktycznym, bada
sprawozdanie Zarz du z dzia alno ci Spó ki, analizuje i opiniuje wnioski Zarz du w sprawie podzia u
zysków, róde  i sposobów pokrycia strat, wysoko ci odpisów na fundusze itp. oraz przedstawia opinie
w tych sprawach Walnemu Zgromadzeniu,

- przedstawia swoje stanowisko we wszystkich sprawach maj cych by  przedmiotem obrad Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Do kompetencji Rady Nadzorczej nale y ponadto:

- wnioskowanie lub zwo ywanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadze  stosownie do
postanowie  § 13 ust. 3 i 4 Statutu Spó ki,

- powo ywanie i odwo ywanie prezesa Zarz du, a na jego wniosek cz onków Zarz du oraz
wykonywanie wzgl dem Zarz du wymaganych przepisami prawa uprawnie  ze stosunku pracy,

- nadzorowanie wykonywania przez Zarz d uchwa  Walnego Zgromadzenia,

- uchwalanie regulaminu Zarz du i jego zmian,

- wyra anie zgody na przydzia  akcji nabytych w celu ich zbycia w trybie art. 363 § 3 KSH,

- podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i sprzeda y nieruchomo ci lub udzia u w nieruchomo ci,

- wyra anie zgody na rozporz dzenie prawem i zaci ganie zobowi za , o których mowa w § 19 ust. 8
Statutu.

Przy wykonywaniu swoich obowi zków Rada Nadzorcza ma prawo wgl du do wszystkich
dokumentów Spó ki oraz dania wyja nie  od Zarz du. Rada Nadzorcza powinna si  zbiera  na
posiedzeniach nie rzadziej ni  raz na kwarta , a nadto na ka de danie Zarz du lub akcjonariuszy
reprezentuj cych, co najmniej dziesi t  cz  kapita u oraz przewodnicz cego Rady Nadzorczej, jego
zast pcy lub co najmniej jej trzech cz onków.

Zgodnie z § 19 Statutu Zarz d Spó ki jest wieloosobowy i sk ada si  z 2 do 4 cz onków. Jego sk ad
osobowy okre la uchwa a Rady Nadzorczej o powo aniu Zarz du, a kompetencje poszczególnych
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jego cz onków okre la regulamin Zarz du. Kadencja Zarz du trwa trzy lata i jest dla wszystkich
cz onków Zarz du wspólna. Na czele Zarz du stoi Prezes. Zarz d mo e ustali  prokurenta
(prokurentów) i powo a  pe nomocników do prowadzenia okre lonych spraw. Zarz d zarz dza Spó k
i reprezentuje j  na zewn trz.

Do o wiadczenia woli w imieniu Spó ki, zawieraj cych rozporz dzenie prawem lub zaci gaj cych
zobowi zanie konieczne jest wspó dzia anie:

- do warto ci 15% kapita u zak adowego Spó ki – dwóch cz onków Zarz du lub jednego cz onka
Zarz du wspó dzia aj cego z prokurentem albo pe nomocnikiem umocowanym do zaci gania
zobowi za ,

- powy ej 15% kapita u zak adowego Spó ki – dwóch cz onków Zarz du, w tym prezesa Zarz du, a w
przypadku nieobecno ci powy ej 3 dni – wyznaczony przez prezesa na pi mie cz onek Zarz du.

Zarz d podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spó ki nie zastrze onych do wy cznej decyzji
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Uchwa y Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej s
wi ce dla Zarz du. Uchwa y Zarz du zapadaj  wi kszo ci  g osów, przy równo ci g osów decyduje
g os Prezesa Zarz du. Udzielenie gwarancji, por czenia albo po yczki, zakup akcji lub udzia ów,
zastaw na rodku trwa ym, ustanowienie hipoteki, zaci gni cie kredytu lub po yczki, sprzeda  lub
nabycie sk adnika maj tku trwa ego i leasing o warto ci przekraczaj cej 20% kapita u zak adowego
Spó ki, a tak e ka da sprzeda  akcji (udzia ów) b d cych w asno ci  PROJPRZEM S.A. wymaga
zgody Rady Nadzorczej. Pod rygorem niewa no ci zgoda Rady Nadzorczej musi by  wyra ona na
pi mie.

Zgodnie z § 20 Statutu Spó ki organizacj  wewn trzn  Spó ki okre la regulamin organizacyjny
uchwalony przez Zarz d Spó ki, natomiast obieg dokumentów itp. okre laj  regulaminy zatwierdzone
przez Prezesa Zarz du. Prezes Zarz du zatwierdza równie  zakresy uprawnie , obowi zków i
odpowiedzialno ci na poszczególnych stanowiskach pracy.

Podsumowanie postanowie  Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta
(tekst jednolity ustalony uchwa  nr 13 WZA PROJPRZEM S.A. z dnia 23 maja 2003 roku z
uwzgl dnieniem zmian dokonanych uchwa  nr 10 WZA PROJPRZEM S.A. z dnia 20 maja 2005
roku odnosz cych si  do cz onków organów zarz dzaj cych i nadzorczych).

Zgodnie z § 8 ust 1 Regulaminu WZA obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodnicz cy Rady
Nadzorczej Spó ki lub inny wyznaczony cz onek Rady, po czym spo ród osób uprawnionych do
uczestnictwa w obradach wybiera si  przewodnicz cego.

Zgodnie z § 9 ust. 2 i 2 Regulamin WZA na Walnym Zgromadzeniu powinni by  obecni cz onkowie
Rady Nadzorczej i Zarz du. Zarz d zaprosi bieg ego rewidenta Spó ki do udzia u w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu oraz do udzia u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, je eli przedmiotem
obrad maj  by  sprawy finansowe Spó ki. Nieobecno  cz onka Zarz du lub cz onka Rady Nadzorczej
na walnym zgromadzeniu wymaga wyja nienia. Wyja nienie to powinno by  przedstawione na
Walnym Zgromadzeniu. Cz onkowie Rady Nadzorczej i Zarz du oraz bieg y rewident powinni, w
granicach swych kompetencji i w zakresie niezb dnym dla rozstrzygni cia spraw omawianych przez
Zgromadzenie, udziela  uczestnikom wyja nie  i informacji dotycz cych Spó ki.

Zgodnie z § 11 Regulaminu WZA uchwa y, spe niaj ce przes anki wymienione w art. 422 § 1 KSH
mog  by  zaskar one na drodze wytoczenia powództwa przeciwko Spó ce o ich uchylenie. Prawo do
wytoczenia takiego powództwa maj :

   - Zarz d Spó ki, Rada Nadzorcza oraz poszczególni cz onkowie tych organów,

   - ka dy akcjonariusz, który g osowa  przeciwko uchwale, a po jej powzi ciu za da
zaprotoko owania sprzeciwu; zg aszaj cemu sprzeciw wobec uchwa y zapewnia si  mo liwo
zwi z ego uzasadnienia sprzeciwu,

   - akcjonariusz, który bezzasadnie nie zosta  dopuszczony do udzia u w Walnym Zgromadzeniu,

   - inni akcjonariusze, którzy byli nieobecni na Walnym Zgromadzeniu wskutek wadliwego zwo ania
Zgromadzenia lub te  w przypadku powzi cia uchwa y w przedmiotach, które nie by y obj te
porz dkiem obrad.
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Pozew o uchylenie uchwa y mo e by  wniesiony w terminie miesi ca od dnia uzyskania wiadomo ci o
tre ci uchwa y nie pó niej jednak ni  w terminie trzech miesi cy od dnia jej powzi cia. Osobom i
organom Spó ki wymienionym w § 11 ust. 2 Regulaminu WZA przys uguje tak e prawo wytoczenia
przeciwko Spó ce powództwa o stwierdzenie niewa no ci uchwa y sprzecznej z ustaw  – tryb
post powania okre la art. 425 §§ 2 – 5 KSH.

Podsumowanie postanowie  Regulaminu Rady Nadzorczej Emitenta (tekst jednolity ustalony
uchwa  nr 14 WZA PROJPRZEM S.A. z dnia 23 maja 2003 roku odnosz cych si  do cz onków
organu nadzorczego).

Zgodnie § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spó ki wybierana jest przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kandydatury cz onków Rady Nadzorczej powinny by  zg aszane i
szczegó owo uzasadniane w sposób umo liwiaj cy dokonanie wiadomego wyboru. Mandaty
cz onków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji wygasaj  z chwil  odbycia Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy zatwierdzaj cego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za pierwszy rok
dzia alno ci spó ki. Kadencja cz onków nast pnych Rad Nadzorczych trwa trzy lata; w obu
przypadkach liczby kadencji nie ogranicza si . W trybie okre lonym w § 2 ust. 1 Regulaminu
cz onkowie Rady Nadzorczej mog  by  odwo ani. W razie ust pienia cz onka Rady b d  wyga ni cia
mandatu z innych przyczyn przed up ywem kadencji Rady Nadzorczej najbli sze Walne Zgromadzenie
mo e uzupe ni  sk ad rady wed ug zasad okre lonych w Regulaminie.

Zgodnie z § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, pracami Rady kieruje jej Przewodnicz cy, powo any w
trybie § 17 ust. 1 Statutu. Rada Nadzorcza Spó ki wybiera ze swojego grona wiceprzewodnicz cego
oraz sekretarza. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj  si  w miar  potrzeb na wezwanie
Przewodnicz cego Rady. Posiedzenia odbywaj  si  nie rzadziej ni  raz na kwarta . Na uzasadniony
wniosek Zarz du Przewodnicz cy mo e zwo a  posiedzenie Rady w trybie pilnym, wyznaczaj c
termin, miejsce i porz dek obrad posiedzenia. O terminie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej jej
cz onkowie powinni by  powiadomieni na pi mie najpó niej na 7 dni przed posiedzeniem z
równoczesnym podaniem proponowanego porz dku obrad. Dla wa no ci uchwa  Rady wymagana
jest obecno  na posiedzeniu  sk adu osobowego Rady, w tym Przewodnicz cego lub
Wiceprzewodnicz cego. Uchwa y Rady zapadaj  zwyk  wi kszo ci  g osów, a w razie równej ilo ci
g osów decyduje g os przewodnicz cego. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporz dza si  protokó ,
który podpisuj  wszyscy cz onkowie Rady bior cy udzia  w posiedzeniu. W sprawach nie cierpi cych
zw oki dopuszcza si  inne formy obrad Rady Nadzorczej, a w szczególno ci g osowanie pisemne
faksem lub telefoniczne, je eli aden z cz onków nie sprzeciwi  si  takiej formie g osowania, wszyscy
cz onkowie Rady wzi li w nim udzia , a nadto g osowanie telefoniczne potwierdzone zosta o pisemnie
w ci gu 7 dni od dnia g osowania w tym trybie.

Zgodnie z § 4 Regulaminu, Rada Nadzorcza corocznie przedk ada Walnemu Zgromadzeniu zwi z
ocen  sytuacji Spó ki. Ocena ta powinna by  do czona do raportu rocznego Spó ki, udost pnianym
wszystkim akcjonariuszom w terminie, o którym mowa w art. 395 § 4 KSH, aby mogli si  z raportem
zapozna  przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Cz onkowie Rady Nadzorczej powinni
podejmowa  odpowiednie dzia ania, aby otrzymywa  od Zarz du regularne i wyczerpuj ce informacje
o wszystkich istotnych sprawach dotycz cych dzia alno ci Spó ki oraz o ryzyku zwi zanym z
prowadzon  dzia alno ci  i sposobach zarz dzania tym ryzykiem.

Zgodnie z § 5 Regulaminu, posiedzenia Rady Nadzorczej zwo uje i przewodniczy ich obradom
Przewodnicz cy albo Wiceprzewodnicz cy Rady.

Zgodnie z § 6 Regulaminu, posiedzenie Rady Nadzorczej winno by  zwo ane tak e na wniosek 50%
cz onków Rady lub na wniosek Zarz du w terminie 14 dni od daty z o enia wniosku do r k
upowa nionego do zwo ania posiedzenia cz onka Rady; pisemny wniosek winien zawiera  tak e
uzasadnienie.

Zgodnie z § 7 Regulaminu posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyj tkiem spraw dotycz cych
bezpo rednio zarz du lub jego cz onków, w szczególno ci odwo ania odpowiedzialno ci oraz
ustalania wynagrodzenia, powinny by  dost pne i jawne dla cz onków zarz du. W cz ci posiedzenia
Rady maj  prawo uczestniczy  tak e akcjonariusze (lub ich pe nomocnicy), których wnioski lub
odwo ania s  przedmiotem obrad; je eli zaproszony akcjonariusz lub jego pe nomocnik, legitymuj cy
si  pisemnym pe nomocnictwem nie zg osi si  na posiedzenie Rady bez uprzedniego jej
powiadomienia o przeszkodzie w stawiennictwie, Rada rozpatrzy wniosek lub odwo anie zaocznie,
powiadamiaj c zainteresowanego o podj tej decyzji listem poleconym.
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Zgodnie z § 8 Regulaminu tryb podejmowania uchwa  okre la § 17 ust. 4 Statutu Spó ki oraz
postanowienia § 3 ust. 5 i 6 Regulaminu Rady Nadzorczej.

G osowanie na posiedzeniach Rady jest jawne chyba, e którykolwiek z cz onków Rady za da
g osowania tajnego lub uchwa a dotyczy spraw osobowych albo odpowiedzialno ci cz onków w adz
Spó ki.

Zgodnie z § 9 Regulaminu, posiedzenia Rady Nadzorczej Spó ki odbywaj  si  w miejscu wskazanym
w zawiadomieniu. Porz dek obrad Rady Nadzorczej nie powinien by  zmieniany lub uzupe niany w
trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powy szego nie stosuje si , gdy obecni s  wszyscy
cz onkowie Rady i wyra  oni zgod  na zmian  lub uzupe nienie porz dku obrad, a tak e gdy
podj cie okre lonych dzia a  przez Rad  jest konieczne dla uchronienia Spó ki przed szkod , jak
równie  w przypadku uchwa y, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów mi dzy
cz onkiem Rady Nadzorczej a Spó k .

Zgodnie z § 10 Regulaminu protokó  z posiedzenia sporz dza Sekretarz Rady, za czaj c do niego
list  obecno ci osób uczestnicz cych w posiedzeniu oraz podj te i podpisane przez obecnych
cz onków Rady uchwa y.

Uchwa y Rady Nadzorczej zapada  mog  w ka dej sprawie przyj tej pod obrady w porz dku obrad
uchwalonym w g osowaniu jawnym; ka dy cz onek Rady mo e zg osi  do momentu rozpocz cia
g osowania nad porz dkiem obrad wniosek o wpisanie lub skre lenie sprawy.

Zgodnie z § 13 Regulaminu uchwa y Rady podpisuj  wszyscy obecni cz onkowie Rady.

Cz onek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grup  akcjonariuszy do sta ego pe nienia nadzoru
powinien sk ada  Radzie szczegó owe sprawozdania z pe nionej funkcji.

Zgodnie z § 15 Regulaminu Cz onek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnowa  z pe nienia tej funkcji
w trakcie kadencji, je eli mog oby to uniemo liwi  dzia anie Rady, a w szczególno ci, je li mog oby to
uniemo liwi  terminowe podj cie istotnej uchwa y.

Cz onek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mie  na wzgl dzie interes Spó ki.

O zaistnia ym konflikcie interesów cz onek Rady Nadzorczej powinien poinformowa  pozosta ych
cz onków Rady i powstrzyma  si  od zabierania g osu w dyskusji oraz g osowania nad przyj ciem
uchwa y w sprawie, w której zaistnia  konflikt interesów.

Cz onkom Rady Nadzorczej oraz osobom wymienionym w § 11 Regulaminu przys uguje ustalone
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wynagrodzenie. Dzia alno  Rady Nadzorczej jest
finansowana ze rodków w asnych Spó ki w ci ar jej kosztów.

Podsumowanie postanowie  Regulaminu Zarz du Emitenta (tekst jednolity uwzgl dniaj cy
uchwa  Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. Nr 22/VI/05 z 20.05.2005 roku) odnosz cych si  do
cz onków organu zarz dzaj cego.
Zarz d jest wieloosobowy, a jego sk ad osobowy okre la uchwa a Rady Nadzorczej o powo aniu.
Rada Nadzorcza powo uje i odwo uje Prezesa Zarz du; cz onkowie Zarz du powo ywani s  przez
Rad  Nadzorcz  na wniosek Prezesa Zarz du.
Zarz d mo e ustanowi  prokurenta (prokurentów) i powo a  pe nomocników, wskazuj c w akcie
powo ania funkcj , powierzony zakres obowi zków, a tak e przys uguj ce w czasie pe nienia funkcji
wynagrodzenie, jak równie  szczegó owy zakres umocowania.
Umow  o prac  z wszystkimi cz onkami Zarz du zawiera i rozwi zuje w imieniu Rady Nadzorczej jej
Przewodnicz cy. Ka dy cz onek Zarz du mo e by  odwo any przez Rad  przed up ywem terminu
wskazanego w akcie powo ania, je li jego dzia alno  jest sprzeczna z interesem Spó ki lub narusza
prawo, a w szczególno ci w przypadkach okre lonych w Kodeksie pracy. W sprawach wymagaj cych
wyja nie  b d  udowodnienia okoliczno ci uzasadniaj cych odwo anie Rada mo e zawiesi  w
czynno ciach cz onka Zarz du.
Na czele Zarz du stoi Prezes Zarz du, który kieruje dzia alno ci  Zarz du Spó ki i koordynuje jego
prac . Ka dy z cz onków Zarz du dzia a zgodnie z posiadanymi kompetencjami i ponosi za
podejmowane decyzje osobist  odpowiedzialno .
Podstaw  dzia alno ci Zarz du s  obowi zuj ce przepisy prawa, Statut Spó ki oraz Regulamin
Organizacyjny Spó ki a tak e wi ce uchwa y w adz Spó ki. Wniosek o podzia  kompetencji wewn trz
Zarz du przedstawia Radzie Nadzorczej Prezes Zarz du.
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W razie nieobecno ci Prezesa Zarz du jego funkcje pe ni wyznaczony cz onek Zarz du. Cz onkowie
Zarz du nadzoruj  i kieruj  wyznaczonymi odcinkami dzia alno ci PROJPRZEM S.A. Powierzenie
zakresu obowi zków, kompetencji i odpowiedzialno ci nast puje w formie pisemnej.
Wszyscy cz onkowie Zarz du obowi zani s  wspó dzia a  w realizacji za o onych celów
gospodarczych i ekonomicznych, kieruj c si  przy tym najwy sz  staranno ci  zawodow  i d eniem
do osi gni cia optymalnego zysku. Zarz d pracuje w oparciu o Regulamin Organizacyjny Spó ki.
Regulamin ten okre la sprawy kompetencyjne, proceduralne oraz formalne zwi zane z
przygotowaniem, podejmowaniem i kontrol  wykonania decyzji. Zarz d, kieruj c si  interesem spó ki,
okre la strategi  oraz g ówne cele dzia ania spó ki i przedk ada je Radzie Nadzorczej, po czym jest
odpowiedzialny za ich wdro enie i realizacj . Zarz d dba o przejrzysto  i efektywno  systemu
zarz dzania spó k  oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobr  praktyk .
Do sk adania o wiadcze  w zakresie praw i obowi zków maj tkowych Spó ki oraz podpisywania
dokumentów w jej imieniu s  upowa nieni:
a) do warto ci 15% kapita u zak adowego Spó ki dwóch cz onków Zarz du lub jeden cz onek Zarz du

cznie z prokurentem lub pe nomocnikiem powo anym przez Zarz d – w granicach udzielonego mu
pe nomocnictwa,
b) powy ej 15% warto ci kapita u zak adowego dwóch cz onków Zarz du, w tym Prezes Zarz du, a w
przypadku jego nieobecno ci powy ej 3 dni, wyznaczony w trybie §3 ust.4 cz onek Zarz du.

Wszyscy upowa nieni sk adaj  swoje podpisy pod firm  PROJPRZEM S.A. lub piecz tk  imienn
wskazuj c  pe nion  w Zarz dzie funkcj . Cz onkowie Zarz du podlegaj  ograniczeniom
przewidzianym w art. 380 KSH. Cz onkowie Zarz du, prokurenci oraz pe nomocnicy zobowi zani s
dzia a  zgodnie z przepisami prawa, najwy sz  staranno ci  w ochronie interesów Spó ki i ponosz
osobist  odpowiedzialno  wobec Spó ki za negatywne dla jej interesu skutki dzia ania lub
zaniechania wed ug zasad okre lonych w Kodeksie spó ek handlowych.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spó ki cz onkowie Zarz du powinni dzia a  w granicach
uzasadnionego ryzyka gospodarczego, to znaczy po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii,
które w rozs dnej ocenie Zarz du powinny by  w danym przypadku wzi te pod uwag  ze wzgl du na
interes Spó ki. Przy ustalaniu interesu Spó ki nale y bra  pod uwag  uzasadnione w d ugookresowej
perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spó ki oraz innych podmiotów i osób
wspó pracuj cych ze Spó k  w zakresie jej dzia alno ci gospodarczej, a tak e interesy spo eczno ci
lokalnych.
Zarz d zobowi zany jest uzyska  pisemn  zgod  Rady Nadzorczej na podj cie decyzji, o których
mowa w § 19 ust. 8 Statutu. W przypadku zamiaru dokonania zmian Regulaminu Organizacyjnego
Spó ki lub jej struktury organizacyjnej albo regulaminu wynagrodze  pracowników PROJPRZEM S.A.,
Zarz d obowi zany jest przedstawi  do opinii Rady stosowne projekty proponowanych zmian wraz z
pisemnym uzasadnieniem.

Mandat Zarz du wygasa z up ywem terminu okre lonego w akcie powo ania, a okres kadencji jest
równy dla wszystkich cz onków Zarz du.

Cz onkowie Zarz du oraz prokurenci sprawuj  swe funkcje osobi cie.

Rada Nadzorcza mo e okre li  wi ce Zarz d granice udzielania pe nomocnictw. Pe nomocnicy
dzia aj  w granicach udzielonego im umocowania i mog  by  odwo ani w ka dym czasie bez podania
przyczyny.

Zarz d w szczególno ci jest uprawniony do:

a) sk adania i przyjmowania o wiadcze  woli w imieniu Spó ki, w tym rodz cych zobowi zania
maj tkowe,

b) ustanawiania wewn trznych aktów normatywnych,

c) zwo ywania zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadze  Akcjonariuszy,
d) udzia u w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy in corpore lub
przez wyznaczonego cz onka Zarz du,

e) wnioskowania zmian Statutu i regulaminów,

f) bie cej analizy efektywno ci dzia alno ci gospodarczej spó ek i innych organizacji, w których
PROJPRZEM S.A. posiada znacz cy pakiet udzia ów (akcji),
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g) wnioskowania – w uzgodnieniu z Rad  Nadzorcz  – kierunków zmian strategii dzia ania w celu
najlepszego zabezpieczenia interesów i rozwoju Spó ki,

h) wnioskowania – w uzgodnieniu z Rad  Nadzorcz  – personalnej obsady stanowisk dla ochrony
interesów PROJPRZEM S.A. ulokowanych w wy ej wymienionych organizacjach,

i) negocjowania – na warunkach granicznych wynikaj cych z uchwa  Rady Nadzorczej – warunków
finalnych przyst powania PROJPRZEM S.A. do zwi zków gospodarczych,

j) wnioskowania co do podzia u zysku lub pokrycia strat,

k) wyst powania z umotywowanymi wnioskami o wyra enie opinii lub podj cie uchwa y do
kompetentnych organów Spó ki we wszystkich sprawach, których waga wymaga wspó dzia ania lub
decyzji tych organów.
Zarz d jest zobowi zany do realizacji wszystkich obowi zków spoczywaj cych na nim z mocy
obowi zuj cych przepisów prawa, a tak e wi cych uchwa  organów Spó ki oraz uprawnionych z
mocy odr bnych przepisów zewn trznych organów kontroli i zarz dzania.

Podj cie uchwa y Zarz du wymagaj  sprawy przekraczaj ce zwyk y Zarz d, a w szczególno ci:

a) zatwierdzenie do realizacji zlece :

- nietypowych dla dzia alno ci Spó ki,

- opartych o kalkulacje indywidualne (szczegó owe),

- realizowanych w oparciu o umow  generaln , z wyj tkiem umów generalnych z
ustalonym cennikiem lub wyszczególnionymi parametrami cenotwórczymi,

      je eli ich warto  przekracza 10 % kapita u zak adowego Spó ki.

b) udzielenie i zaci gni cie po yczki, gwarancji i por czenia,

c) przyznanie dotacji, darowizny lub innego nieodp atnego wiadczenia na rzecz osoby
trzeciej,

d) zawarcie umowy o warto ci przekraczaj cej 10% kapita u zak adowego i zawarcie
wszystkich umów generalnych,

e) zawarcie umowy sponsoringu lub reklamy o warto ci przekraczaj cej 0,2% kapita u
zak adowego Spó ki,

f) zawarcie umowy agencyjnej, po rednictwa lub innej podobnej, je eli w ich wyniku mo e w
przysz o ci powsta  obowi zek zap aty prowizji albo innej formy wynagrodzenia o warto ci
przekraczaj cej 0,5% kapita u zak adowego Spó ki,

g) podpisanie porozumienia o wspó pracy, przyst pienie do organizacji spo ecznych lub
gospodarczych, je li wi e si  z tym mo liwo  powstania wiadcze  finansowych po
stronie Spó ki,

h) odst pienie od wi cych Spó k  porozumie  oraz wyst pienie z organizacji, do których
spó ka nale y,

i) nabycie, modernizacja, rozbudowa itp. rodków trwa ych nie znajduj cych si  w planie
inwestycyjnym przedstawionym do akceptacji Radzie Nadzorczej,

j) nabycie lub zbycie papierów warto ciowych,

k) zawarcie umowy przew aszczenia sk adników maj tku Spó ki,

l) ustanowienie hipoteki na nieruchomo ci stanowi cej w asno  Spó ki,

m) odmowa uznania roszcze  o warto ci przekraczaj cej równowarto  0,5% kapita u
zak adowego Spó ki,

n) zgoda na umorzenie nale no ci przed up ywem terminu przedawnienia, je eli ich warto
przekracza równowarto  0,2% kapita u zak adowego Spó ki,

o) sprzeda  wierzytelno ci,
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p) skierowanie sprawy na drog  post powania s dowego, administracyjnego lub polubownego
je eli warto  sporu przekracza 1,0 % kapita u zak adowego Spó ki.

Cz onek Zarz du, nie zgadzaj cy si  z tre ci  uchwa y, obowi zany jest z o y  przy podpisie do
protoko u adnotacj  „v.s” (zdanie odr bne), a nast pnie – w terminie 3 dni – do czy  do
protoko u pisemne uzasadnienie zdania odr bnego. Prezes Zarz du obowi zany jest
przedstawi  niezw ocznie do oceny Rady Nadzorczej tak  uchwa , sk adaj c na r ce
Przewodnicz cego Rady komplet materia ów stanowi cych podstaw  jej rozpatrywania.
Protoko y s  przechowywane do ko ca kadencji Zarz du w ksi dze protoko ów.

Zarz d zobowi zany jest po up ywie ka dego roku obrotowego sporz dzi  sprawozdania
finansowe, a tak e pisemne sprawozdania z dzia alno ci Spó ki oraz Grupy Kapita owej w roku
obrotowym oraz udost pni  je Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Akcjonariuszy w zakresie i
terminach okre lonych obowi zuj cymi przepisami prawa.

Zarz d zobowi zany jest zwo a  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

1) zwyczajne – w ci gu 6 miesi cy od zako czenia roku obrotowego,

2) nadzwyczajne – w ci gu dwóch tygodni od daty wp ywu pisemnego,

    uzasadnionego wniosku Rady Nadzorczej lub wspólników reprezentuj cych co najmniej 10 %
kapita u akcyjnego, a tak e z w asnej inicjatywy, gdy:

    a) istnieje realne zagro enie interesów Spó ki,

    b) zachodzi uzasadniona potrzeba zmiany umowy Spó ki,

    c) Spó ka ma si  podzieli  lub po czy  z inn  spó k ,
    d) inne, wa ne i nie cierpi ce zw oki przyczyny wymagaj  podj cia uchwa y przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W umowach mi dzy Zarz dem a Spó k  oraz w sporach mi dzy Zarz dem a Spó k , t  ostatni
reprezentuje Przewodnicz cy Rady Nadzorczej. Cz onek Zarz du winien wy czy  si  sam z
prowadzenia sprawy albo podlega wy czeniu w razie rozstrzygania przez Zarz d spraw, które
pozostaj  w sprzeczno ci z jego interesem maj tkowym lub osobistym.
Cz onek Zarz du powinien zachowywa  pe n  lojalno  wobec Spó ki i uchyla  si  od dzia a , które
mog yby prowadzi  wy cznie do realizacji w asnych korzy ci materialnych. W przypadku uzyskania
informacji o mo liwo ci dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotycz cej przedmiotu
dzia alno ci Spó ki, Cz onek Zarz du powinien przedstawi  Zarz dowi bezzw ocznie tak  informacj  w
celu rozwa enia mo liwo ci jej wykorzystania przez Spó k . Wykorzystanie takiej informacji przez
Cz onka Zarz du lub przekazanie jej osobie trzeciej mo e nast pi  tylko za zgod  Zarz du i jedynie
wówczas, gdy nie narusza to interesu Spó ki.
Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wp ywaj  na
interes Spó ki, Zarz d powinien dzia a  ze szczególn  staranno ci , aby transakcje by y dokonywane
na warunkach rynkowych.
Cz onkowie Zarz du powinni informowa  Rad  Nadzorcz  o ka dym konflikcie interesów w zwi zku z
pe nion  funkcj  lub o mo liwo ci jego powstania.
Cz onek Zarz du powinien traktowa  posiadane akcje Spó ki oraz Spó ek wobec niej dominuj cych i
zale nych jako inwestycj  d ugoterminow .

21.2.3. Opis praw, przywilejów i ogranicze  zwi zanych z ka dym rodzajem istniej cych
akcji

Zgodnie z § 3 Statutu kapita  zak adowy Spó ki wynosi 4 518 000 (cztery miliony pi set osiemna cie
tysi cy) z otych i jest podzielony na 597 875 (pi set dziewi dziesi t siedem tysi cy osiemset
siedemdziesi t pi ) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 3 920 125 (trzy miliony
dziewi set dwadzie cia tysi cy sto dwadzie cia pi ) akcji zwyk ych na okaziciela o warto ci
nominalnej 1 z  (jeden z oty) ka da.

Akcje Spó ki mog  by  na okaziciela lub imienne. Akcje Spó ki na okaziciela s  akcjami zwyk ymi, a
akcje imienne obj te przez za o ycieli Spó ki (akcje za o ycielskie) s  akcjami uprzywilejowanymi w
taki sposób, e na jedn  akcj  przypadaj  w g osowaniu cztery g osy.
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Akcje za o ycielskie uprzywilejowane mog  by  zbywane wy cznie pomi dzy w a cicielami takich
akcji. Naruszenie tego ograniczenia, a tak e zamiana akcji imiennej na akcj  na okaziciela, powoduj
wyga ni cie uprzywilejowania z chwil  zaj cia ka dego z tych zdarze .

Akcje za o ycielskie i inne akcje imienne zostaj  na danie akcjonariusza zamienione na akcje na
okaziciela. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych nast powa  b dzie w trybie regulaminu
zatwierdzonego przez Rad  Nadzorcz . Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mo e podj  uchwa  o
zamianie wszystkich akcji imiennych nieuprzywilejowanych ka dej z emisji na akcje zwyk e na
okaziciela. Akcje na okaziciela nie podlegaj  zamianie na akcje imienne.

Przywilej okre lony w § 3 ust. 2 Statutu Spó ki zachowuje akcjonariusz przechodz cy z PROJPRZEM
S.A. na rent  lub emerytur , a tak e nabywaj cy prawa do akcji w wyniku spadkobrania lub
darowizny, je eli spe nia warunki zaliczalno ci do pierwszej grupy podatników okre lone
obowi zuj cymi przepisami o podatku od spadków i darowizn.

Z wyj tkiem zastrze e  przewidzianych w § 3 Statutu akcje imienne s  zbywalne bez ogranicze .
Zbycie akcji imiennej wymaga poinformowania Zarz du o przeniesieniu akcji imiennej na innego
akcjonariusza. Obowi zek ten obci a zbywaj cego.

21.2.4. Opis dzia a  niezb dnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych
zasad, które maj  bardziej znacz cy zakres ni  jest to wymagane przepisami prawa

Statut Emitenta nie zawiera zapisów dotycz cych zmian praw posiadaczy akcji, które maj  bardziej
znacz cy zakres ni  jest to wymagane przepisami prawa. Statut Emitenta dopuszcza zamian  akcji
imiennych uprzywilejowanych na akcje zwyk e na okaziciela. Taka zamiana powoduje utrat
uprzywilejowania akcji. Akcje zamienione na akcje zwyk e na okaziciela mog  sta  si  przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym. Akcje na okaziciela nie podlegaj  zamianie na akcje imienne.

Inna zmiana praw posiadaczy akcji wymaga aby zmiany Statutu. Dla jej przeprowadzenia wymagane
by oby podj cie uchwa y przez Walne Zgromadzenie Emitenta w przedmiocie zmiany Statutu oraz
zarejestrowanie powy szej zmiany w Krajowym Rejestrze S dowym. Ponadto, gdyby zmiana taka
mia a prowadzi  do zwi kszenia wiadcze  akcjonariuszy lub uszczupla  prawa przyznane osobi cie
poszczególnym akcjonariuszom (w chwili obecnej brak jest takich praw), wówczas wymaga aby ona
zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy (art. 415 § 3 KSH).

21.2.5. Opis zasad okre laj cych sposób zwo ywania Zwyczajnych Walnych Zgromadze
oraz Nadzwyczajnych Walnych Zgromadze , w cznie z zasadami uczestnictwa w
nich

Zgodnie z § 13 Statutu Walne Zgromadzenia s  zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie zwo uje Zarz d najpó niej do ko ca czerwca ka dego roku nast puj cego po
zako czonym roku obrachunkowym. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo uje Zarz d w miar
potrzeby lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej w ci gu dwóch tygodni od jego z o enia. Rada
Nadzorcza ma prawo zwo ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, je eli Zarz d nie zwo a  go w
terminie do ko ca czerwca ka dego roku nast puj cego po zako czonym roku obrachunkowym oraz
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wypadku, gdy uzna to za wskazane, a Zarz d tego nie
uczyni w ci gu dwóch tygodni od zg oszenia wniosku przez Rad  Nadzorcz . Akcjonariusze
posiadaj cy co najmniej 10% kapita u zak adowego mog  da  zwo ania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, jak równie  umieszczenia poszczególnych spraw w porz dku obrad najbli szego
Walnego Zgromadzenia. danie takie nale y z o y  na pi mie do Zarz du najpó niej na miesi c
przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie odbywa si  w
siedzibie Spó ki.

Organizacj  Walnych Zgromadze  oraz tryb obrad i podejmowania uchwa  okre la regulamin
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia reguluje § 14 Statutu. Zgodnie z jego postanowieniami do
Walnego Zgromadzenia nale y:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda  Zarz du i Rady Nadzorczej,

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda  finansowych Spó ki oraz skonsolidowanych sprawozda
finansowych grupy kapita owej,
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- udzielanie absolutorium Radzie Nadzorczej i Zarz dowi,

- podejmowanie uchwa  w sprawie podzia u zysku lub pokrycia strat, wysoko ci odpisów na fundusze i
kapita  zapasowy oraz wysoko ci dywidendy,

- podejmowanie postanowie  dotycz cych roszcze  o naprawienie szkody wyrz dzonej przy
zawi zywaniu Spó ki lub sprawowaniu zarz du albo nadzoru,

- podejmowanie uchwa  w sprawie zbycia i wydzier awienia przedsi biorstwa oraz ustanowienia na
nim prawa u ytkowania,

- decydowanie w sprawie po czenia lub likwidacji Spó ki oraz wyznaczenia likwidatora,

- okre lenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu jej wyp aty,

- decydowanie o emisji obligacji, w tym tzw. obligacji zamiennych, które mog  by  zamienione na
akcje,

- wybór i odwo anie Rady Nadzorczej oraz ustalenie jej wynagrodzenia,

- podejmowanie uchwa  w sprawie zmian w statucie, w tym podwy szenia lub obni enia kapita u oraz
zasadniczej zmiany profilu dzia ania,

- zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

- ustalanie regulaminu i porz dku obrad Walnego Zgromadzenia,

- podejmowanie innych decyzji stanowi cych, o których mowa w obowi zuj cych przepisach
prawnych oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Rad  Nadzorcz  lub Zarz d.

Zgodnie z § 15 Statutu uchwa y Walnego Zgromadzenia s  podejmowane bezwzgl dn  wi kszo ci
g osów oddanych, bez wzgl du na ilo  reprezentowanych na nim akcji, chyba e, z postanowie
Kodeksu Spó ek Handlowych lub Statutu wynika co innego.

Do powzi cia uchwa y o zmianie przedmiotu Spó ki, wymagana jest wi kszo  dwóch trzecich g osów,
przy obecno ci akcjonariuszy przedstawiaj cych przynajmniej po ow  kapita u zak adowego.
Skuteczno  tak powzi tej uchwa y nie jest uzale niona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy
nie zgadzali si  na t  zmian . Do powzi cia uchwa y o istotnej zmianie przedmiotu dzia alno ci Spó ki
stosuje si  zasady okre lone w art. 416-417 KSH.

21.2.6. Opis postanowie  statutu lub regulaminów Emitenta, które mog yby spowodowa
opó nienie, odroczenie lub uniemo liwienie zmiany kontroli nad Emitentem

Statut Emitenta nie zawiera postanowie , które mog yby spowodowa  opó nienie, odroczenie lub
uniemo liwienie zmiany kontroli nad Emitentem.

21.2.7. Wskazanie postanowie  statutu lub regulaminów Emitenta, je eli takie istniej ,
reguluj cych progow  wielko  posiadanych akcji, po przekroczeniu której
konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Statut Emitenta nie zawiera postanowie  reguluj cych progow  wielko  posiadanych akcji, po
przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.

21.2.8. Opis warunków na o onych zapisami statutu spó ek, jej regulaminami, którym
podlegaj  zmiany kapita u w przypadku, gdy te zasady s  bardziej rygorystyczne
ni  okre lone wymogami obowi zuj cego prawa

Statut nie okre la warunków, którym podlegaj  zmiany kapita u zak adowego w sposób bardziej
rygorystyczny ni  okre lone wymogami obowi zuj cego prawa. Regulacje w tym zakresie znajduj ce
si  w Statucie przedstawiaj  si  nast puj co.

Zgodnie z § 6 Statutu Spó ki, podwy szenie kapita u zak adowego mo e nast pi  albo w drodze
przeniesienia do niego cz ci rodków funduszu rezerwowego albo w drodze subskrypcji dalszych
emisji akcji imiennych lub na okaziciela, wydawanych za wk ady pieni ne i niepieni ne.
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Emisja nowych akcji mo e by  dokonana po ca kowitym wp aceniu kapita u poprzedniej emisji, a
wymienione formy podwy szenia kapita u akcyjnego mog  by  stosowane oddzielnie lub cznie,
stosownie do tre ci uchwa y Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwy szeniu kapita u
akcyjnego.

Na podstawie uchwa y Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó ka ma prawo emitowa  obligacje, w
tym obligacje zamienne na akcje.

Zgodnie z § 7 Statutu, Spó ka tworzy kapita  zapasowy oraz fundusze rezerwowe – ustalone uchwa
Walnego Zgromadzenia. Spó ka mo e tworzy  inne fundusze na mocy uchwa y Walnego
Zgromadzenia. Cz  rodków funduszu zapasowego w wielko ci przekraczaj cej obligatoryjny odpis
mo e by  przeniesiona uchwa  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do funduszu rezerwowego
Spó ki pod warunkiem, e zostanie zachowana na koncie funduszu zapasowego nie mniej ni  jedna
trzecia aktualnego kapita u zak adowego Spó ki.

Na podstawie § 8 Statutu, zysk pomniejszony o obligatoryjne obci enia stanowi zysk do podzia u
(czysty zysk roczny). Z zysku do podzia u mog  by  dokonywane odpisy na kapita  zapasowy i
fundusze rezerwowe, a z pozosta ej po takim odpisie cz ci – na dywidendy dla akcjonariuszy. Odpis
na kapita  zapasowy nie mo e by  ni szy ni  10% zysku do podzia u. Odpis na kapita  zapasowy
mo e by  zaniechany, gdy stan tego kapita u b dzie równy lub wy szy ni  1/3 aktualnego kapita u
zak adowego Spó ki. Dywidendy nie odebrane w ci gu 3 lat od dnia wymagalno ci przechodz  na
Spó k . Spó ka mo e nabywa  w asne akcje w celu ich umorzenia albo w celu ich zaoferowania do
nabycia osobom wymienionym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH. Umorzenia dokonuje si  z czystego zysku
lub funduszu rezerwowego albo z obu tych róde  cznie w granicach kwoty przeznaczonej na ten
cel, utworzonej uchwa  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W granicach okre lonych uchwa
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy decyzj  o nabyciu i umorzeniu akcji albo ich zbyciu w trybie art.
363 §§ 3-5 KSH podejmuje Zarz d (§ 19 ust. 6 i 7 Statutu).
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22. Istotne umowy

22.1. Podsumowanie istotnych umów, innych ni  umowy zawierane w normalnym
toku dzia alno ci Emitenta, których stron  jest emitent lub dowolny cz onek
jego grupy kapita owej, za okres dwóch lat bezpo rednio poprzedzaj cych
dat  publikacji dokumentu rejestracyjnego

1) Umowa kredytu nr 15/041/06/Z/VV o kredyt w rachunku bie cym

Na podstawie umowy kredytu nr 15/041/06/Z/VV o kredyt w rachunku bie cym zawartej w dniu 3 lipca
2006 roku w Bydgoszczy zawartej pomi dzy Emitentem a BRE Bank Spó ka Akcyjna, Oddzia
Korporacyjny Bydgoszcz, ul. Grodzka 19-21, 85-109 Bydgoszcz, BRE Bank Spó ka Akcyjna udzieli
Emitentowi kredytu w rachunku bie cym, zwanym dalej kredytem, w wysoko ci nie przekraczaj cej
15 000 000 (s ownie: pi tna cie milionów) z otych. rodki finansowe pochodz ce z kredytu zgodnie z
zawart  umow  maj  by  przeznaczone i wykorzystane na finansowanie realizacji kontraktów
wynikaj cych z dzia alno ci gospodarczej Emitenta (w tym budowlanej).

Oprocentowanie kredytu zosta o ustalone jako zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1 miesi cznych z
notowania na dwa dni robocze przed dat  postawienia rodków do dyspozycji i przed ka d  nast pn
dat  jej aktualizacji powi kszonej o 0,50 punktów procentowych z tytu u mar y BRE Bank Spó ka
Akcyjna i wynosi a w dniu zawarcia umowy kredytu 4,62% w stosunku rocznym. Odsetki naliczane s  w
okresach miesi cznych i p atne s  ostatniego roboczego dnia ka dego miesi ca w okresie
kredytowania oraz w dniu ostatecznej sp aty kredytu. BRE Bank Spó ka Akcyjna pobra  0,1% z tytu u
prowizji przygotowawczej.

Tytu em zabezpieczenia kredytu Emitent:

1) dokona  na rzecz BRE Bank Spó ka Akcyjna cesji wierzytelno ci nale nych Emitentowi od
GS Enngineering & Construction Poland Sp. z o.o. z tytu u umowy nr
GS_PROJPRZEM_LGE_C005 na podstawie umowy cesji nale no ci z dnia 3 lipca 2006
roku,

2) z o y  do dyspozycji BRE Bank Spó ka Akcyjna weksel in blanco wystawiony przez
Emitenta zaopatrzony deklaracj  wekslow  z dnia 3 lipca 2006 roku,

3) podda  si  dobrowolnie na rzecz BRE Bank Spó ka Akcyjna egzekucji oraz udzieli  BRE
Bank Spó ka Akcyjna upowa nienia do wystawienia bankowego tytu u egzekucyjnego do
kwoty 15 750 000 (s ownie: pi tna cie milionów siedemset pi dziesi t tysi cy) z otych.

Kredyt zosta  udzielony na okres od dnia 3 lipca 2006 roku do dnia 30 pa dziernika 2006 roku.
Emitent w dniu 31 pa dziernika 2006 roku podpisa  z BRE Bank Spó ka Akcyjna z siedzib  w
Warszawie, Oddzia  Korporacyjny Bydgoszcz aneks do umowy kredytu w rachunku bie cym z dnia 3
lipca 2006 roku, na mocy którego zobowi zanie Emitenta w stosunku do BRE Bank Spó ka Akcyjna
zmniejszy o si  z 15.000.000 (s ownie: pi tnastu milionów) z otych do kwoty 5.000.000 (s ownie: pi ciu
milionów z otych). Zgodnie z zawartym aneksem, data sp aty kredytu ustalona zosta a na dzie  30
marca 2007 roku. Na podstawie aneksu zabezpieczenia kredytu polegaj ce na dobrowolnym
poddaniu si  egzekucji na rzecz BRE Banku S.A. oraz na upowa nieniu do wystawienia bankowego
tytu u egzekucyjnego zosta o zmniejszone do kwoty 5 500 000 (s ownie: pi  milionów pi set tysi cy)
z otych.

2) Umowa o udzielenie gwarancji bankowej

Na podstawie umowy z dnia 20 marca 2003 roku PBH PBK S.A. (obecnie BPH S.A.) O/Bydgoszcz
udzieli a na wniosek Emitenta gwarancji bankowej wykonania nr 4/2003 spó ce z ograniczon
odpowiedzialno ci  prowadz c  dzia alno  pod firm  Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i
Kanalizacji sp. z o.o. z siedzib  w Bydgoszczy przy ul. Toru skiej, zwanej dalej „Beneficjentem” tytu em
zabezpieczenia zgodno ci jego zobowi za  wynikaj cych z kontraktu nr MPWiK/WO/07 z dnia 21
marca 2003 roku do kwoty 1 880 800 (s ownie jeden milion osiemset osiemdziesi t tysi cy osiemset)
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z otych. Udzielona gwarancja ma charakter zobowi zania nieodwo alnego, bezwarunkowego i p atnego
na pierwsze danie. Gwarancja jest wa na do dnia 19 grudnia 2007 roku.

Emitent zabezpieczy  ewentualne roszczenia BPH Spó ka Akcyjna z tytu u udzielonej gwarancji
hipotek . Hipoteka kaucyjna do 1 880 800 (s ownie: jeden milion osiemset osiemdziesi t tysi cy
osiemset z otych) na nieruchomo ci po o onej w Chojnicach przy ul. Li ciastej zapisanej w ksi dze
wieczystej nr KW 19781.

3) Umowa nr 31/2003/Rb kredytu z otowego w rachunku bie cym

Na podstawie umowy nr 31/2003/Rb kredytu z otowego w rachunku bie cym z dnia 30 lipca 2003 roku
zmienionej odpowiednio aneksem nr 1 z dnia 16 lutego 2003 roku i aneksem nr 2 z dnia 27 maja 2004
roku zawartej pomi dzy Bankiem Ochrony rodowiska S.A. w Warszawie przy Al. Jana Paw a II nr 12,
a Emitentem, Bank Ochrony rodowiska S.A. udzieli  Emitentowi kredytu w rachunku bie cym z
przeznaczeniem na bie ce potrzeby w wysoko ci pocz tkowej (nie uwzgl dniaj c tre ci Aneksu nr 1 i
2) w kwocie 2 500 000 (s ownie: dwóch milionów pi set tysi cy) z otych, ustalona w drodze zawartych
aneksów na kwot  1 000 000 (s ownie: jednego miliona z otych). Termin sp aty zosta  ustalony na dzie
30 lipca 2004 roku.

Kredyt zosta  sp acony w terminie.

4) Umowa nr 24/2004/Rb kredytu z otowego w rachunku bie cym

Na podstawie umowy nr 24/2004/Rb kredytu z otowego w rachunku bie cym z dnia 30 lipca 2004 roku
zmienionej odpowiednio aneksem nr 1 z dnia 21 wrze nia 2004 roku i 31 marca 2005 roku zawartej
pomi dzy Bankiem Ochrony rodowiska S.A. w Warszawie przy Al. Jana Paw a II nr 12, a Emitentem,
Bank Ochrony rodowiska S.A. udzieli  Emitentowi kredytu w rachunku bie cym z przeznaczeniem na
bie ce potrzeby w wysoko ci kwoty 4 000 000 (s ownie: czterech milionów) z otych, zmniejszonej
aneksem nr 1 do kwoty 3 000 000 (s ownie: trzech milionów z otych) i zwi kszonej ponownie do kwoty
4 000 000 (s ownie: czterech milionów) z otych, aneksem nr 2. Termin sp aty zosta  ustalony na dzie
29 lipca 2005 roku.

Kredyt zosta  sp acony w terminie.

5) Umowa nr 15/2005/Rb kredytu z otowego w rachunku bie cym

Na podstawie umowy nr 15/2005/Rb kredytu z otowego w rachunku bie cym z dnia 29 lipca 2005 roku
zawartej pomi dzy Bankiem Ochrony rodowiska S.A. w Warszawie, przy Al. Jana Paw a II nr 12, a
Emitentem, Bank Ochrony rodowiska S.A. udzieli  Emitentowi kredytu w rachunku bie cym z
przeznaczeniem na bie ce potrzeby w wysoko ci kwoty 4 000 000 (s ownie: czterech milionów).
Termin sp aty zosta  ustalony na dzie  29 lipca 2006 roku.

Kredyt zosta  sp acony w terminie.

6) Umowa po yczki nr 781/2001/Wn02/OA-EK/P

Na podstawie umowy po yczki nr 781/2001/Wn02/OA-EK/P z dnia 30 pa dziernika 2001 roku zawartej
pomi dzy Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z siedzib  w Warszawie
przy Konstruktorskiej 3a, a Emitentem, Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
udzieli  Emitentowi po yczki w wysoko ci 800 000 (s ownie: o miuset tysi cy) z otych na
dofinansowanie przedsi wzi cia „Modernizacja Kot owni z w glowej na olejow  w Zak adzie
Produkcyjnym PROJPRZEM S.A. w Koronowie”. Po yczka podlega a sp acie ratalnie. Ostatnia rata
zosta a zap acona w dniu 3 lipca 2006 roku.

7) Umowa z Przedsi biorstwem Budowlano-Us ugowym Budopol S.A.

PROJPRZEM S.A. informuje, e w dniu 22 listopada 2006 roku zawar a z Przedsi biorstwem
Budowlano - Us ugowym BUDOPOL Spó ka Akcyjna z siedzib  w Bydgoszczy umow , na podstawie
której BUDOPOL S.A. b dzie Generalnym Wykonawc  inwestycji realizowanej przez PROJPRZEM
S.A. pod nazw  "Budowa hali malarni ze rutowni  i towarzysz c  infrastruktur  oraz rozdzia  cieków
sanitarno bytowych i wód deszczowych na terenie istniej cego Zak adu Produkcyjnego w Koronowie."



Dokument Rejestracyjny

Prospekt Emisyjny Akcji PROJPRZEM SA 125

Warto  umowy wynosi 7 442,3 tys. z otych netto. Termin zako czenia robót ustalono na dzie  31
marca 2007 roku.

22.2. Podsumowanie innych istotnych umów, nie zawartych w ramach normalnego
toku dzia alno ci, których stron  jest cz onek Grupy Kapita owej Emitenta,
zawieraj cych postanowienia powoduj ce powstanie zobowi zania dowolnego
cz onka Grupy lub nabycie przez niego prawa o istotnym znaczeniu dla Grupy
Kapita owej w dacie dokumentu rejestracyjnego

Nie wyst puj  inne istotne umowy, niezawarte w ramach normalnego toku dzia alno ci, których stron
jest cz onek Grupy Kapita owej Emitenta, które to umowy zawiera yby postanowienia powoduj ce
powstanie zobowi zania dowolnego cz onka Grupy lub nabycie przez niego prawa o istotnym
znaczeniu dla Grupy Kapita owej w dacie dokumentu rejestracyjnego.

.
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23. Informacje osób trzecich oraz o wiadczenia ekspertów i o wiadczenie
o udzia ach

Nie wyst pi y informacje osób trzecich, o wiadczenia ekspertów oraz o wiadczenie o udzia ach.
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24. Dokumenty udost pnione do wgl du

W okresie wa no ci Prospektu w siedzibie Emitenta zosta y udost pnione do wgl du nast puj ce
dokumenty lub ich kopie:

1/ Statutu Emitenta,

2/ historycznych informacji finansowych (skonsolidowane sprawozdania Grupy Kapita owej Emitenta,
sprawozdania finansowe Emitenta, opinie i raporty bieg ego rewidenta, Sprawozdania Zarz du z
Dzia alno ci Emitenta, Sprawozdania Zarz du PROJPRZEM S.A. z dzia alno ci Grupy
Kapita owej Emitenta za poszczególne lata obrotowe: 2003, 2004 oraz 2005,

3/ historycznych informacji finansowych: skonsolidowane ródroczne sprawozdanie Grupy
Kapita owej Emitenta, ródroczne sprawozdanie finansowe Emitenta, raport bieg ego rewidenta,
Sprawozdanie Zarz du z Dzia alno ci Emitenta, Sprawozdanie Zarz du PROJPRZEM S.A. z
dzia alno ci Grupy Kapita owej Emitenta za pierwsze pó rocze roku 2003, 2004, 2005 oraz 2006,

4/ historycznych informacji finansowych: skonsolidowane ródroczne kwartalne sprawozdania Grupy
Kapita owej Emitenta, ródroczne kwartalne sprawozdania finansowe Emitenta za poszczególne
kwarta y roku 2003, 2004, 2005 oraz 2006,

5/ Regulaminu Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A.

Ze wskazanymi powy ej dokumentami w formie elektronicznej mo na zapozna  si  na stronie
internetowej Emitenta – www.projprzem.com, w dziale „Relacje Inwestorskie”.

http://www.projprzem.com
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25. Informacja o udzia ach w innych przedsi biorstwach

Jedynym przedsi biorstwem, w którym posiadany przez Emitenta udzia  kapita owy mo e mie
znacz cy wp yw na ocen  jego aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat jest
podmiot zale ny – OP ZRIPOL Sp. z o.o. Emitent posiada 99,97% kapita u zak adowego OP ZRIPOL
Sp. z o.o. Szczegó owe informacje na temat stanu posiadania udzia ów w OP ZRIPOL zosta y
zamieszczone w rozdziale dotycz cym podmiotow zale nych. Udzia y w innych spó kach maj
charakter nieistotny i nie wywieraj  wp ywu na wy ej wymienione czynniki. Wed ug stanu na 30
czerwca 2006 roku PROJPRZEM S.A. posiada  nast puj ce aktywa finansowe: akcje Banku Ochrony

rodowiska S.A., akcje Stalexportu S.A., udzia y w PHZ Bumar Sp. z o.o. czna warto  tych
aktywów wynios a na 30 czerwca 2006 roku 41 tys. z .

Cz  rodków pozyskanych z emisji akcji PROJPRZEM S.A. zamierza przeznaczy  na dokonanie
przej  innych przedsi biorstw. Za o eniem Emitenta jest przej cie kontroli ca kowitej, a zatem
nabycie 100% akcji lub udzia ów. W chwili obecnej nie mo na jednak wskaza  konkretnych
podmiotów, które stan  si  cz ci  Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A..
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DOKUMENT OFERTOWY

1. Osoby odpowiedzialne

Dane osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich stosowne
o wiadczenia zamieszczono w punkcie 1 Dokumentu Rejestracyjnego.

2. Czynniki ryzyka

Opis czynników ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych akcji niezb dnych dla potrzeb oceny
ryzyka rynkowego zwi zanego z tymi akcjami zamieszczono w punkcie 3 cz ci Czynniki Ryzyka.
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3. Podstawowe informacje

3.1. O wiadczenie o kapitale obrotowym

Zdaniem Zarz du Emitenta, poziom kapita u obrotowego, rozumianego jako zdolno  Emitenta do
uzyskania dost pu do rodków pieni nych oraz innych dost pnych p ynnych zasobów w celu
terminowego sp acenia swoich zobowi za , wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12
miesi cy, licz c od daty Prospektu Emisyjnego.

3.2. Kapitalizacja i zad u enie

Tabela 43 Kapitalizacja i zad u enie Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. (w tys. z )

Wyszczególnienie 30.09.2006

Zad u enie krótkoterminowe ogó em 30 493

- w tym gwarantowane -

- w tym zabezpieczone* 577

- w tym niezabezpieczone/niegwarantowane 29 916

Zad u enie d ugoterminowe 2 089

- w tym gwarantowane -

- w tym zabezpieczone -

- w tym niezabezpieczone/niegwarantowane 2 089

Kapita  w asny** 44 113

1) kapita  zak adowy 4 518

2) kapita  zapasowy 19 915

3) akcje w asne -

4) pozosta e kapita y rezerwowe 13 700

5) zysk (strata) z lat ubieg ych 957

6) zysk (strata) netto roku bie cego 5 022

7) kapita  udzia owców mniejszo ciowych 1

ród o: Emitent

* Opis zabezpieczonych aktywów z tytu u kredytu zosta  zaprezentowany w punkcie 20.1.1. Prospektu „Umowa kredytu nr
15/041/06/Z/VV o kredyt w rachunku bie cym”.

** Grupa Kapita owa Emitenta wszystkie rezerwy ujmuje w rachunku zysków i strat, w zwi zku z tym nie ujmuje adnych rezerw
w pozycji kapita y. Zatem nie wyst puj  pozycje: „rezerwa obowi zkowa”, „inne rezerwy”.

Zarz d o wiadcza, e wed ug stanu na dzie  30 wrze nia 2006 roku kapita  w asny oraz zad u enie
Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. maj  warto  oraz struktur  zgodn  w wielko ciami, jakie
zosta y przedstawione powy ej w tabeli
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Tabela 44 Zad u enie netto Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. w krótkiej i redniej perspektywie czasowej (w tys. z )

Wyszczególnienie 30.09.2006

A rodki pieni ne 4 768

B Ekwiwalenty rodków pieni nych (wyszczególnienie) -

C Papiery warto ciowe przeznaczone do obrotu 41

D P ynno  (A) + (B)+(C) 4 809

E Bie ce nale no ci finansowe 38 457

F Krótkoterminowe zad u enie w bankach 577

G Bie ca cz  zad u enia d ugoterminowego -

H Inne krótkoterminowe zad u enie finansowe 29 916

I Krótkoterminowe zad u enie finansowe (F)+(G)+(H) 30 493

J Krótkoterminowe zad u enie finansowe netto (I) - (E) - (D) -12 773

K D ugoterminowe kredyty i po yczki bankowe -

L Wyemitowane obligacje -

M Inne d ugoterminowe kredyty i po yczki -

N D ugoterminowe zad u enie finansowe netto (K)+(L)+(M). -

O Zad u enie finansowe netto (J)+(N) -12 773

ród o: Emitent

Zarz d o wiadcza, e wed ug stanu na dzie  30 wrze nia 2006 roku zad u enie netto Grupy
Kapita owej PROJPRZEM S.A. w krótkiej i redniej perspektywie czasowej maj  warto  oraz
struktur  zgodn  w wielko ciami, jakie zosta y przedstawione powy szej w tabeli.

Zad u enie po rednie nie wyst puje. Wed ug opublikowanego ródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapita owej PROJPRZEM S.A. sporz dzonego na koniec III
kwarta u 2006 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 30 wrze nia 2006 roku, zobowi zania warunkowe
Grupy Emitenta wynios y 2 381 tys. z . Zobowi zania warunkowe wynika y z tytu u udzielonych
gwarancji i por cze .

3.3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaanga owanych w emisj  lub ofert

3.3.1. Emitent

Zgodnie z o wiadczeniem Emitenta z dnia 27 pa dziernika 2006 roku, Emitent jest zainteresowany w
uzyskaniu jak najwi kszych wp ywów z planowanych emisji, które to wp ywy zostan  przeznaczone na
realizacj  za o onego planu i przyczyni  si  do rozwoju przedsi biorstwa Emitenta.

Ponadto, nie wyst puj  inne interesy lub konflikty interesów, dotycz ce Emitenta, o istotnym
znaczeniu dla emisji lub oferty, zgodnie z punktem 3.3 Za cznika III Rozporz dzenia Komisji (WE) nr
809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

3.3.2. Doradca Prawny

Zgodnie z o wiadczeniem Doradcy Prawnego z dnia 27 pa dziernika 2006 roku, Doradca Prawny nie
posiada papierów warto ciowych Emitenta, jak równie  po stronie Doradcy Prawnego nie wyst puje
aden bezpo redni lub po redni interes ekonomiczny, który zale y od sukcesu planowanej emisji.

W dniu 4 wrze nia 2006 r. PROJPRZEM S.A. zawar  z Kancelari  Radców Prawnych Leszek Czarny,
Wojciech Budny i Wspólnicy sp. k. umow  o wiadczenie pomocy prawnej która obejmuje: doradztwo,
opracowanie cz ci dokumentów oraz opracowanie cz ci prospektu emisyjnego, zwi zanych z
emisj  akcji serii E i F.
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Ponadto nie wyst puj  inne interesy lub konflikty interesów, dotycz ce Emitenta, o istotnym znaczeniu
dla emisji lub oferty, zgodnie z punktem 3.3 Za cznika III Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z
dnia 29 kwietnia 2004 roku.

3.3.3. Doradca Finansowy

Zgodnie z o wiadczeniem Doradcy Finansowego z dnia 27 pa dziernika 2006 roku, Doradca
Finansowy nie posiada papierów warto ciowych Emitenta. Doradca Finansowy jest powi zany z
Emitentem w zakresie wynikaj cym z umowy z dnia 1 pa dziernika 2006 roku.

Ponadto nie wyst puj  inne interesy lub konflikty interesów, dotycz ce Emitenta, o istotnym znaczeniu
dla emisji lub oferty, zgodnie z punktem 3.3 Za cznika III Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z
dnia 29 kwietnia 2004 roku.

3.3.4. Oferuj cy

Powszechna Kasa Oszcz dno ci Bank Polski Spó ka Akcyjna Oddzia  – Dom Maklerski PKO Banku
Polskiego z siedzib  w Warszawie jest powi zana z Emitentem w zakresie wynikaj cym z umowy
o przeprowadzenie publicznej oferty Akcji serii E i wprowadzenie akcji nowych emisji serii E do obrotu
na rynku regulowanym.

3.3.5. Osoby zarz dzaj ce Emitenta

Zgodnie z o wiadczeniem Cz onków Zarz du Emitenta z dnia 27 pa dziernika 2006 roku, posiadaj
oni cznie 84 464 akcji zwyk ych Emitenta, daj cych 84 464 g osów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spó ki.

Zgodnie z uchwa  nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. z dnia 12
pa dziernika 2006 roku przyj to Program Motywacyjny dla kadry mened erskiej Spó ki, na podstawie
którego Zarz d Emitenta ma prawo do obj cia 60% warrantów subskrypcyjnych serii A, które
uprawnia  b d  ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwyk ych na okaziciela serii F, zgodnie z
uchwa  nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. z dnia 12 pa dziernika
2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych. Ka dy warrant uprawnia  b dzie jego
posiadacza do obj cia 1 (s ownie: jednej) akcji zwyk ej na okaziciela serii F, po cenie emisyjnej akcji
serii F w wysoko ci równej wy szej z cen: 90% ceny emisyjnej akcji serii E albo 90% redniej
arytmetycznej rynkowych kursów zamkni cia akcji spó ki na okaziciela notowanych na rynku
regulowanym prowadzonym przez Gie d  Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. w III kwartale
2006 roku. redni kurs rynkowy akcji spó ki na okaziciela notowanych na rynku regulowanym
prowadzonym przez Gie d  Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. w III kwartale 2006 roku
liczony b dzie jako iloczyn sumy kursów zamkni cia na sesjach gie dowych , na których cho  jedna
akcja spó ki zmieni a w a ciciela, i liczby sesji, na których cho  jedna akcja spó ki zmieni a w a ciciela.
Akcje na okaziciela serii F powsta y w wyniku warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego
zgodnie uchwa  nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. z dnia 12
pa dziernika 2006 roku w sprawie warunkowego podwy szenia kapita u zak adowego.

Ponadto, zgodnie z o wiadczeniem Cz onków Zarz du Emitenta z dnia 24 pa dziernika 2006 roku, nie
wyst puj  inne interesy lub konflikty interesów, dotycz ce Cz onków Zarz du Emitenta, o istotnym
znaczeniu dla emisji lub oferty, zgodnie z punktem 3.3 Za cznika III Rozporz dzenia Komisji (WE) nr
809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

3.4. Przes anki oferty i opis wykorzystania wp ywów pieni nych

Emitent uzyska 30,0 mln z otych wp ywów brutto przy za o eniu sprzeda y dolnego limitu
emitowanych akcji tj. 1 000 000 po cenie 30 z otych za jedn  akcj . Je eli dolny limit akcji zostanie
sprzedany po cenie 39 z otych, Emitent pozyska z emisji 39,0 mln z otych brutto.

Oko o 45,2 mln z otych wp ywów brutto Emitent pozyska przy za o eniu sprzeda y górnego limitu
emitowanych akcji tj. 1 506 000 po cenie 30 z otych za jedn  akcj , natomiast oko o 58,7 mln z otych



Dokument Ofertowy

Prospekt Emisyjny Akcji PROJPRZEM SA 133

wp ywów brutto Emitent uzyska przy za o eniu sprzeda y górnego limitu akcji po cenie 39 z otych za
jedn  akcj .

Akwizycja firm budowlanych i ich dofinansowanie – od 8,5 mln do 12,5 mln z otych przy
za o eniu sprzeda y dolnego limitu akcji oraz od 16,0 mln do 21,5 mln z otych przy za o eniu
sprzeda y górnego limitu akcji

PROJPRZEM S.A. zamierza powi kszy  swoj  Grup  Kapita ow . W tym celu kwota do 21,5 mln z
zostanie przeznaczona na zakup firm prowadz cych podobn  dzia alno  do Emitenta i ich
dofinansowanie. Spó ka zamierza naby  firmy redniej wielko ci, które wykorzystuj c potencja
(kontrakty) i zaplecze finansowe PROJPRZEM S.A., mog yby istotnie poprawi  osi gane wyniki
finansowe, a tym samym powodowa  wzrost wyników finansowych uzyskiwanych przez Grup
Kapita ow  Emitenta.

Oprócz poprawy wyników finansowych dokonanie powy szych transakcji prze o y si  na wzmocnienie
pozycji konkurencyjnej Emitenta w sektorze budownictwa przemys owego. Emitent zamierza przej
spó k , której zadaniem b dzie prowadzenie dzia alno ci zwi zanej z realizacj  budownictwa
mieszkaniowego. Do chwili obecnej PROJPRZEM nie zawar  adnego porozumienia, umowy, umowy
przedwst pnej, które w przysz o ci mog yby skutkowa  zakupem firm, interesuj cych dla spó ki.

Zakup gruntów pod dzia alno  dewelopersk  –  od 11,0 mln do 16,0 mln z otych przy za o eniu
sprzeda y dolnego limitu akcji oraz  od 18,5 mln do 26,0 mln z otych przy za o eniu sprzeda y
górnego limitu akcji

PROJPRZEM S.A. planuje kontynuowa  strategi  dywersyfikacji róde  przychodów ze sprzeda y. W
tym celu zamierza rozszerzy  zakres prowadzonej dzia alno ci o us ugi deweloperskie. Ze rodków
uzyskanych z emisji akcji Spó ka zamierza przeznaczy  do 26,0 mln z  na zakup gruntów na potrzeby
dzia alno ci deweloperskiej. PROJPRZEM S.A. rozwa a koncepcj  prowadzenia dzia alno ci
deweloperskiej w oparciu o spó k  celow .

Inwestycje we w asne obiekty – oko o 9,5 mln z otych zarówno przy za o eniu sprzeda y
dolnego limitu akcji jak i przy za o eniu sprzeda y górnego limitu akcji

Dalszy rozwój Spó ki w zakresie produkcji konstrukcji stalowych, w tym pomostów prze adunkowych,
nie b dzie mo liwy bez inwestycji w asnych w rozszerzenie zdolno ci produkcyjnych. W tym celu
Emitent zamierza wydatkowa  cznie oko o 17 mln z ., z czego 9,5 mln Emitent zamierza
sfinansowa  wp ywami z akcji serii E obj tych niniejszym Prospektem. Pozosta e 7,5 mln z  Emitent
pozyska  ju  w wyniku sprzeda y przez PROJPRZEM S.A. udzia ów w OP ZRIPOL Sp. z o.o. w celu
ich umorzenia.

Rozszerzenie zdolno ci produkcyjnych Emitent zamierza uzyska  przede wszystkim poprzez budow
dwóch nowych obiektów: hali produkcyjno-magazynowej w Zak adzie Produkcyjnym w S pólnie
Kraje skim oraz hali malarni ze rutowni  w Zak adzie Produkcyjnym w Koronowie. Na ten cel Spó ka
zamierza przeznaczy  do 15 mln z . Pozosta e 2 mln. z  Emitent przeznaczy na inwestycje w inne
rodki trwa e.

W ocenie Emitenta, w przypadku pozyskania z emisji Akcji serii E oko o 58,7 mln z  wp ywów brutto i
oko o 57,1 mln z  wp ywów netto, wielko  pozyskanych rodków, przy uwzgl dnieniu rodków
uzyskanych ze sprzeda y udzia ów OP ZRIPOL Sp. z o.o., powinna by  wystarczaj ca dla
zrealizowania wszystkich celów inwestycyjnych. W przypadku, gdyby jednak pozyskane wp ywy by y
ni sze od spodziewanych, Emitent w miar  posiadanych mo liwo ci b dzie dodatkowo korzysta  z
finansowania w postaci kredytu albo zrealizuje jedynie wybrane transakcje przej  innych podmiotów.
Wielko  pozyskanego finansowania w postaci kredytu by aby uzale niona od zdolno ci kredytowej
Emitenta.

W przypadku, gdyby realizacja jednej lub wi cej transakcji przej  innych podmiotów i ich wsparcia
kapita owego, okaza a si  z jakichkolwiek przyczyn niemo liwa do realizacji lub nieefektywna, Emitent
zastrzega sobie mo liwo  nie dokonania takiej/takich transakcji. W tym przypadku rodki pozyskane
z emisji Akcji serii E, nie wykorzystane na przej cia by yby przeznaczone na dodatkowe finansowanie
dzia alno ci deweloperskiej lub zwi kszy yby kapita  obrotowy. Emitent zamierza rozwija  potencja
wytwórczy w oparciu o inwestycje w asne.

Emitent rozpocz  ju  program inwestycyjny obejmuj cy inwestycje w maj tek w asny polegaj cy m.in.
na budowie hal na terenie posiadanego zak adu produkcyjnego. Emitent traktuje realizacj  celów
opisanych w niniejszym punkcie w sposób równorz dny. Oznacza to, e ich realizacja b dzie
nast powa a w sposób równoleg y. Emitent analizuje mo liwo ci zakupu gruntów pod dzia alno
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dewelopersk  oraz mo liwo ci przej  przedsi biorstw. Wraz z pojawieniem si  okoliczno ci
uzasadniaj cych dokonywanie takich zakupów, Zarz d spó ki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej
b dzie zawiera  stosowne umowy. O zmianie celów emisji, w ramach okre lonych w prospekcie,
decydowa  b dzie Zarz d spó ki podejmuj c stosowne uchwa y. Ze wzgl du na to, e zgodnie ze
statutem PROJPRZEM S.A. na zakup nieruchomo ci, akcji lub udzia ów oraz nabycie sk adnika
maj tku trwa ego i leasing o warto ci przekraczaj cej  20% kapita u zak adowego Spó ki wymagana
jest zgoda Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A., realizacja zmiany celów w wy ej wymienionym
zakresie b dzie wymaga a zgody Rady Nadzorczej. Do czasu ca kowitego wykorzystania rodków z
emisji akcji serii E zgodnie z celami emisji, Emitent  ulokuje je na lokatach bankowych.
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4. Informacje o papierach warto ciowych oferowanych / dopuszczanych do
obrotu

4.1. Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczonych do obrotu papierów
warto ciowych, w cznie z kodem ISIN (Mi dzynarodowy Numer
Identyfikacyjny Papierów Warto ciowych) lub innym podobnym kodem
identyfikacyjnym papierów warto ciowych

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest 1 506 000 akcji zwyk ych na okaziciela serii E
Spó ki o warto ci nominalnej 1,00 z  ka da.

Ponadto na podstawie Prospektu przedmiotem ubiegania si  o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym jest:

 od 1 000 000 do 1 506 000 akcji zwyk ych na okaziciela serii E o warto ci nominalnej 1,00
z oty ka da,

 od 1 000 000 do 1 506 000 praw do akcji zwyk ych na okaziciela serii E o warto ci nominalnej
1,00 z oty ka da,

 4 518 000 jednostkowych praw poboru Akcji serii E.

Akcje Emitenta s  oznaczone kodem ISIN PLPROJP00018 (akcje na okaziciela) oraz kodem ISIN
PLPROJP00026 (akcje imienne uprzywilejowane).

4.2. Przepisy prawne, na mocy których zosta y utworzone te papiery warto ciowe

Zgodnie z art. 431 § 1 KSH w zwi zku z art. 430 KSH podwy szenie kapita u zak adowego wymaga
uchwa y Walnego Zgromadzenia. Uchwa a taka dla swojej skuteczno ci musi by  podj ta wi kszo ci
trzech czwartych g osów oddanych. Zg oszenie uchwa y w sprawie podwy szenia kapita u
zak adowego Spó ki do zarejestrowania winno nast pi  w terminie sze ciu miesi cy od dnia jej
podj cia, a w przypadku akcji nowej emisji b d cych przedmiotem oferty publicznej obj tej
prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym za czonym do zawiadomienia dotycz cego
tych akcji, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach publicznych – od dnia odpowiednio
zatwierdzenia prospektu albo z o enia zawiadomienia, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu
albo zawiadomienie nie mog  zosta  z o one po up ywie czterech miesi cy od dnia powzi cia
uchwa y o podwy szeniu kapita u zak adowego (art. 431 § 4 KSH).

Akcje Serii E i Prawa Do Akcji Serii E utworzone zostan  tak e na podstawie i zastosowaniem art. 5
i nast pnych Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, oraz art. 7 i nast pnych Ustawy o Ofercie
Publicznej.

Zgodnie z zapisami art. 3 pkt 29 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowym Prawa do Akcji serii E
powstan  z chwil  dokonania przydzia u Akcji serii E i wygasn  z chwil  zarejestrowania Akcji serii E
w depozycie papierów warto ciowych prowadzonym przez KDPW albo z dniem z dniem
uprawomocnienia si  postanowienia s du rejestrowego odmawiaj cego wpisu podwy szenia kapita u
zak adowego do rejestru przedsi biorców.

4.3. Rodzaj i forma papierów warto ciowych

Akcje serii E s  akcjami zwyk ymi na okaziciela i b d  mia y posta  zdematerializowan .

Akcje serii E ulegn  dematerializacji oraz zostanie nadany im w a ciwy kod po ich zarejestrowaniu w
Krajowym Depozycie Papierów Warto ciowych S.A. na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z
KDPW.

Prawa do Akcji serii E powstan  w momencie przydzia u Akcji serii E i b d  mia y posta
zdematerializowan .
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Prawa do Akcji serii E ulegn  dematerializacji oraz zostanie nadany im w a ciwy kod po ich
zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Warto ciowych S.A. na podstawie umowy zawartej
przez Emitenta z KDPW.

Prawa poboru Akcji serii E przys uguj  akcjonariuszom Spó ki w dniu 8 grudnia 2006r. i maj  form
zdematerializowan .

Podmiotem prowadz cym rejestr praw poboru jest Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych S.A. na
podstawie umowy zawartej z Emitentem.

4.4. Waluta emitowanych papierów warto ciowych

Walut  emitowanych Akcji serii E oraz Praw do Akcji serii E i jednostkowych Praw Poboru Akcji serii E
jest z oty polski (PLN).

4.5. Opis praw, w cznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, zwi zanych z papierami
warto ciowymi, oraz procedury wykonywania tych praw

Prawa i obowi zki zwi zane z akcjami Spó ki s  okre lone w przepisach Kodeksu Spó ek
Handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegó owych
informacji nale y skorzysta  z porady osób i podmiotów uprawnionych do wiadczenia us ug
doradztwa prawnego.

Akcjonariuszom przys uguj  w szczególno ci nast puj ce prawa o charakterze maj tkowym
i korporacyjnym:

Prawo do dywidendy

Zgodnie z art. 347 KSH akcjonariusze maj  prawo do dywidendy, to jest udzia u w zysku Spó ki,
wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez bieg ego rewidenta, przeznaczonym przez
Walne Zgromadzenie do wyp aty akcjonariuszom. Zysk rozdziela si  w stosunku do liczby akcji. Statut
nie przewiduje adnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, e na ka d  z akcji przypada
dywidenda w takiej samej wysoko ci. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy s
akcjonariusze, którym przys ugiwa y akcje w dniu dywidendy.

Data powstania prawa do dywidendy

Prawo akcjonariusza do dywidendy powstaje z chwil  powzi cia przez Walne Zgromadzenie uchwa y
o przeznaczeniu zysku do wyp aty akcjonariuszom. Dzie  dywidendy mo e zosta  wyznaczony przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzie  powzi cia uchwa y o podziale zysku albo w okresie
kolejnych trzech miesi cy, licz c od tego dnia (art. 348 KSH). Ustalaj c dzie  dywidendy Walne
Zgromadzenie powinno jednak wzi  pod uwag  regulacje KDPW i GPW.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala równie  termin wyp aty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). W
nast pstwie podj cia uchwa y o przeznaczeniu zysku do podzia u akcjonariusze nabywaj  roszczenie
o wyp at  dywidendy. Roszczenie o wyp at  dywidendy staje si  wymagalne z dniem wskazanym w
uchwale Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z ust. 2 Uchwa y nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. z dnia 12
pa dziernika 2006 roku w sprawie podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki, akcje serii E b d
uczestniczy  w dywidendzie wypracowanej od dnia 1 stycznia 2006 r., tj. za ca y rok obrotowy 2006,
na równi z pozosta ymi akcjami Spó ki.

Termin, po którym wygasa prawo do dywidendy oraz wskazanie osoby, na rzecz której dzia a takie
wyga ni cie prawa

Akcjonariusze mog  zrealizowa  roszczenie o wyp at  dywidendy w terminie 10 lat od daty powzi cia
przez Walne Zgromadzenie uchwa y o przeznaczeniu zysku do wyp aty akcjonariuszom. Przepisy
prawa nie okre laj  terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy.
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Ograniczenia i procedury zwi zane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji b d cych
nierezydentami

Zastosowanie stawki wynikaj cej z zawartej przez Rzeczypospolita Polsk  umowy w sprawie
zapobie enia podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie z tak  umow
w przypadku dochodów z dywidend jest mo liwe wy cznie po przedstawieniu podmiotowi
zobowi zanemu do potr cenia zrycza towanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji,
wydanego przez w a ciw  administracj  podatkow . Obowi zek dostarczenia certyfikatu ci y na
podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze róde  polskich odpowiednie dochody. Certyfikat
rezydencji ma s u y  przede wszystkim ustaleniu przez p atnika, czy ma zastosowa  stawk  (b d
zwolnienie) ustalon  w umowie mi dzynarodowej, czy te  ze wzgl du na istniej ce w tpliwo ci,
potr ci  podatek w wysoko ci okre lonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, je eli nierezydent
udowodni, e w stosunku do niego mia y zastosowanie postanowienia umowy mi dzynarodowej, które
przewidywa y redukcj  krajowej stawki podatkowej (do ca kowitego zwolnienia w cznie), b dzie móg

da  stwierdzenia nadp aty i zwrotu nienale nie pobranego podatku, bezpo rednio od urz du
skarbowego. Poza tym nie istniej  inne ograniczenia ani szczególne procedury zwi zane
z dywidendami w przypadku akcjonariuszy b d cych nierezydentami.

Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia, cz stotliwo  oraz akumulowany lub nieakumulowany
charakter wyp at

Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia zostan  okre lone uchwa  Walnego Zgromadzenia
o przeznaczeniu zysku do podzia u akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do podzia u rozdziela si
w stosunku do liczby akcji, a je li akcje nie s  ca kowicie pokryte, proporcjonalnie do wysoko ci
dokonanych wp at na akcje. Statut nie przewiduje adnych przywilejów w zakresie tego prawa. Kwota
przeznaczona do podzia u mi dzy akcjonariuszy nie mo e przekracza  zysku za ostatni rok obrotowy,
powi kszonego o niepodzielone zyski z lat ubieg ych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych
z zysku kapita ów zapasowego i rezerwowych, które mog  by  przeznaczone na wyp at  dywidendy.
Kwot  t  nale y pomniejszy  o niepokryte straty, akcje w asne oraz o kwoty, które zgodnie z ustaw
lub statutem powinny by  przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapita y zapasowy lub
rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). Statut nie zawiera upowa nienia do wyp acenia akcjonariuszom
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Przepisy prawa nie
zawieraj  innych postanowie  na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, cz stotliwo ci
oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wyp at.

Prawo g osu

Zgodnie z art. 412 KSH akcjonariusz mo e uczestniczy  w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa
prawo g osu osobi cie lub przez pe nomocników. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone na pi mie
pod rygorem niewa no ci. Cz onek zarz du i pracownik spó ki nie mog  by  pe nomocnikami na
Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 9 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu spó ki publicznej z siedzib  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest z o enie w jej
siedzibie, najpó niej na tydzie  przed terminem Walnego Zgromadzenia, wiadectwa depozytowego
wystawionego celem potwierdzenia uprawnie  posiadacza akcji zdematerializowanych do
uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu. Od chwili wystawienia wiadectwa depozytowego,
papiery warto ciowe w liczbie wskazanej w tre ci wiadectwa nie mog  by  przedmiotem obrotu do
chwili utraty jego wa no ci albo zwrotu wiadectwa wystawiaj cemu przed up ywem terminu jego
wa no ci. Na okres ten wystawiaj cy dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów warto ciowych
na tym rachunku (art. 11 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi).

Akcje imienne serii A obj te przez za o ycieli Emitenta s  uprzywilejowane co do g osu w ten sposób ,
i  na jedn  akcj  przypadaj  w g osowaniu cztery g osy. Pozosta e akcje Emitenta sa akcjami
zwyk ymi.

Zgodnie z art. 413 KSH akcjonariusz nie mo e ani osobi cie, ani przez pe nomocnika, ani jako
pe nomocnik innej osoby g osowa  przy powzi ciu uchwa  dotycz cych jego odpowiedzialno ci wobec
spó ki z jakiegokolwiek tytu u, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowi zania wobec spó ki
oraz sporu pomi dzy nim a spó k .

W okresie, gdy akcje dopuszczone do publicznego obrotu, na których ustanowiono zastaw lub
u ytkowanie, s  zapisane na rachunkach papierów warto ciowych w domu maklerskim lub w banku
prowadz cym rachunki papierów warto ciowych, prawo g osu z tych akcji przys uguje akcjonariuszowi
(art. 340 § 3 KSH).
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Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów warto ciowych tej samej klasy

Zgodnie z Kodeksem Spó ek Handlowych akcjonariuszom przys uguje prawo pierwsze stwa do
obj cia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Przy zachowaniu
wymogów, o których mowa w art. 433 KSH akcjonariusz mo e zosta  pozbawiony tego prawa w
cz ci lub w ca o ci w interesie Spó ki moc  uchwa y Walnego Zgromadzenia podj tej wi kszo ci , co
najmniej czterech pi tych g osów. Przepisu o konieczno ci uzyskania wi kszo ci, co najmniej 4/5
g osów nie stosuje si , gdy uchwa a o podwy szeniu kapita u zak adowego stanowi, e nowe akcje
maj  by  obj te w ca o ci przez instytucj  finansow  (subemitenta), z obowi zkiem oferowania ich
nast pnie akcjonariuszom celem umo liwienia im wykonania prawa poboru na warunkach
okre lonych w uchwale oraz gdy uchwa a stanowi, e nowe akcje maj  by  obj te przez subemitenta
w przypadku, gdy akcjonariusze, którym s u y prawo poboru, nie obejm  cz ci lub wszystkich
oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji mo e nast pi  w przypadku, gdy
zosta o to zapowiedziane w porz dku obrad walnego zgromadzenia. Zarz d przedstawia Walnemu
Zgromadzeniu pisemn  opini  uzasadniaj c  powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowan
cen  emisyjn  akcji b d  sposób jej ustalenia.

Prawo do udzia u w zyskach Emitenta

Statut nie przewiduje przyznania tytu ów uczestnictwa w zysku Spó ki w postaci wydania imiennych
wiadectw za o ycielskich w celu wynagrodzenia us ug wiadczonych przy powstaniu Spó ki lub
wiadectw u ytkowych w zamian za akcje umorzone.

Walne Zgromadzenie nie podj o w bie cym roku obrotowym w trybie art. 392 § 2 KSH uchwa y
przyznaj cej cz onkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie prawa do udzia u w zysku Spó ki za
dany rok obrotowy, przeznaczonym do podzia u mi dzy akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie nie podj o równie  w bie cym roku obrotowym w trybie art. 378 § 2 KSH
uchwa y w przedmiocie upowa nienia Rady Nadzorczej do ustalenia, e wynagrodzenie cz onków
Zarz du obejmuje równie  prawo do okre lonego udzia u w zysku rocznym Spó ki, który jest
przeznaczony do podzia u mi dzy akcjonariuszy.

Prawo do udzia u w nadwy kach w przypadku likwidacji

Zgodnie z art. 474 KSH akcjonariuszom przys uguje prawo do udzia u w maj tku Spó ki pozosta ym po
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Maj tek ten dzieli si  mi dzy
akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez ka dego z nich wp at na kapita  zak adowy. Statut
Spó ki nie przewiduje adnego uprzywilejowania w tym zakresie.

Postanowienia w sprawie umorzenia

Akcje Spó ki mog  by  umorzone za zgod  akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spó k
(umorzenie dobrowolne). Warunki i tryb umorzenia dobrowolnego okre la uchwa a Walnego
Zgromadzenia, po czym Zarz d dzia aj c w granicach upowa nienia wynikaj cego z tej uchwa y
nabywa od akcjonariusza akcje w asne Spó ki celem ich umorzenia oraz zwo uje Walne Zgromadzenie
celem podj cia uchwa y w sprawie umorzenia akcji nabytych przez Spó k  w celu umorzenia oraz
celem podj cia uchwa y o obni eniu kapita u zak adowego (art. 7 ust. 2 Statutu).

Prawo do zbywania posiadanych akcji (zgodnie z art 337 Kodeksu Spó ek Handlowych)

Postanowienia w sprawie zamiany

Akcje Spó ki na okaziciela nie podlegaj  zamianie na akcje imienne. W przypadku wyemitowania akcji
imiennych podlegaj  one zamianie na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza w drodze uchwa y
Zarz du, która powinna zosta  podj ta w ci gu 30 dni od dnia z o enia wniosku przez akcjonariusza
o dokonanie zamiany. Wydanie nowego dokumentu akcji odbywa si  na zasadach ogólnych Kodeksu
Spó ek Handlowych (art. 358 KSH).

Inne prawa korporacyjne zwi zane z akcjami Spó ki

1) Prawo do z o enia wniosku o zwo anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do
z o enia wniosku o umieszczenie w porz dku obrad poszczególnych spraw przyznane
akcjonariuszom posiadaj cym co najmniej jedn  dziesi t  kapita u zak adowego Spó ki (art. 400 § 1
KSH). We wniosku o zwo anie Walnego Zgromadzenia nale y wskaza  sprawy wnoszone pod jego
obrady. Je eli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia dania Zarz dowi nie zostanie
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zwo ane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, s d rejestrowy mo e, po wezwaniu Zarz du do
z o enia o wiadczenia, upowa ni  do zwo ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
akcjonariuszy wyst puj cych z tym daniem (art. 401 § 1 KSH).

2) Prawo do zaskar ania uchwa  Walnego Zgromadzenia na zasadach okre lonych w art. 422–
427 KSH.

3) Prawo do dania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH
na wniosek akcjonariuszy, reprezentuj cych co najmniej jedn  pi t  cz  kapita u zak adowego
wybór Rady Nadzorczej powinien by  dokonany przez najbli sze Walne Zgromadzenie w drodze
g osowania oddzielnymi grupami. W g osowaniu grupami nad wyborem Rady Nadzorczej ka dej akcji
przys uguje jeden g os bez przywilejów lub ogranicze , z uwzgl dnieniem art 353 § 3 KSH.

4) Prawo do dania zbadania przez bieg ego na koszt Emitenta okre lonego zagadnienia
zwi zanego z utworzeniem spó ki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw
szczególnych); uchwa  w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek
akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadaj cych co najmniej 5% ogólnej liczby g osów na Walnym
Zgromadzeniu (art. 84 i 85 ustawy o Ofercie Publicznej). Akcjonariusze mog  w tym celu da
zwo ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub da  umieszczenia sprawy podj cia tej
uchwa y w porz dku obrad najbli szego Walnego Zgromadzenia. Je eli Walne Zgromadzenie nie
podejmie uchwa y zgodnej z tre ci  wniosku albo podejmie tak  uchwa  z naruszeniem art. 84 ust. 4
ustawy, wnioskodawcy mog  wyst pi  o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw
szczególnych do S du Rejestrowego w terminie 14 dni od dnia podj cia uchwa y.

5) Prawo do uzyskania informacji o Spó ce w zakresie i w sposób okre lony przepisami prawa,
w szczególno ci zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia; Zarz d jest
obowi zany do udzielenia akcjonariuszowi na jego danie informacji dotycz cych Spó ki, je eli jest to
uzasadnione dla oceny sprawy obj tej porz dkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono
ujawnienia danej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zg osi  sprzeciw do
protoko u, mo e z o y  wniosek do S du Rejestrowego o zobowi zanie Zarz du do udzielenia
informacji (art. 429 KSH).

6) Prawo do imiennego wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadz cy
rachunek papierów warto ciowych, zgodnie z przepisami ustawy o Ofercie Publicznej (art. 328 § 6
KSH).

7) Prawo do dania wydania odpisów sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki
i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii bieg ego
rewidenta najpó niej na pi tna cie dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).

8) Prawo do przegl dania w lokalu Zarz du listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu oraz dania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporz dzenia (art. 407 §
1 KSH).

9) Prawo do dania wydania odpisu wniosków w sprawach obj tych porz dkiem obrad
w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).

10) Prawo do z o enia wniosku o sprawdzenie listy obecno ci na Walnym Zgromadzeniu przez
wybran  w tym celu komisj , z o on  z co najmniej z trzech osób. Wniosek mog  z o y
akcjonariusze, posiadaj cy jedn  dziesi t  kapita u zak adowego reprezentowanego na tym Walnym
Zgromadzeniu. Wnioskodawcy maj  prawo wyboru jednego cz onka komisji (art. 410 § 2 KSH).

11) Prawo do przegl dania ksi gi protoko ów oraz dania wydania po wiadczonych przez
Zarz d odpisów uchwa  (art. 421 § 2 KSH).

12) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrz dzonej Spó ce na zasadach
okre lonych w art. 486 i 487 KSH, je eli Spó ka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrz dzonej jej
szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrz dzaj cego szkod .

13) Prawo do przegl dania dokumentów oraz dania udost pnienia w lokalu Spó ki bezp atnie
odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku po czenia spó ek), w art.
540 § 1 KSH (przypadku podzia u Spó ki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekszta cenia
Spó ki).

14) Prawo do przegl dania ksi gi akcyjnej i dania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego
sporz dzenia (art. 341 § 7 KSH).
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15) Prawo dania, aby spó ka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieli a informacji,
czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zale no ci wobec okre lonej spó ki handlowej albo
spó dzielni b d cej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zale no ci usta .
Akcjonariusz mo e da  równie  ujawnienia liczby akcji lub g osów albo liczby udzia ów lub g osów,
jakie ta spó ka handlowa posiada, w tym tak e jako zastawnik, u ytkownik lub na podstawie
porozumie  z innymi osobami. danie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny by  z o one na
pi mie (art. 6 § 4 i 6 KSH).

4.6. Uchwa y, zezwolenia lub zgody, na podstawie których zosta y lub zostan
utworzone lub wyemitowane nowe papiery warto ciowe

W dniu 12 pa dziernika 2006 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podj o jednog o nie uchwa
nr 1 w sprawie podwy szenia kapita u zak adowego w drodze publicznej emisji akcji Serii E z prawem
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, uchwa  numer 2 w sprawie ubiegania si
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz uchwa  numer 3 w sprawie zmian Statutu.

Uchwa y nr 1, 2 oraz 3 maj  nast puj ce brzmienie:

UCHWA A NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROJPRZEM Spó ka Akcyjna
z dnia 12 pa dziernika 2006 r.

w sprawie podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki

Na podstawie art. 431 oraz art. 432 Kodeksu spó ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
PROJPRZEM S.A. uchwala, co nast puje:

1. Zgodnie z przepisem art. 310 § 2 w zwi zku z przepisem art. 431 § 7 Kodeksu spó ek
handlowych podwy sza si  kapita  zak adowy Spó ki z kwoty 4 518 000 z  (cztery miliony
pi set osiemna cie tysi cy z otych) do kwoty nie ni szej ni  5 518 000 z otych (s ownie: pi
milionów pi set osiemna cie tysi cy z otych) i nie wy szej ni  6 024 000 (s ownie: sze
milionów dwadzie cia cztery tysi ce z otych) poprzez emisj  od 1 000 000 do 1 506 000 akcji
zwyk ych na okaziciela serii E o warto ci nominalnej 1 (jeden) z oty ka da.

2. Akcje Serii E b d uczestniczy w dywidendzie wypracowanej od dnia 1 stycznia 2006r.,
tj. za ca y rok obrotowy 2006, na równi z pozosta ymi akcjami Spó ki

3. Akcje Serii E mog  by  op acone wy cznie wk adami pieni nymi.

4. Emisja Akcji Serii E nast pi w formie subskrypcji zamkni tej przeprowadzonej w drodze oferty
publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spó kach publicznych.

5. Dotychczasowym akcjonariuszom Spó ki przys ugiwa o b dzie prawo poboru. Za ka d  jedn
akcj  Spó ki posiadan  na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przys uguje jedno
prawo poboru. Posiadanie trzech praw poboru upowa nia do obj cia jednej akcji serii E. W
przypadku, gdy liczba Akcji Serii E, przypadaj ca danemu akcjonariuszowi z tytu u prawa
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poboru, nie b dzie liczb  ca kowit , ulegnie ona zaokr gleniu w dó  do najbli szej liczby
ca kowitej.

6. Dzie  prawa poboru ustala si  na 8 grudnia 2006 r..

7. Upowa nia si  Zarz d Spó ki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu akceptacji
Rady Nadzorczej.

8. Upowa nia si  Zarz d Spó ki do ustalania szczegó owych zasad przydzia u Akcji na okaziciela
Serii E, w tym zasad przydzia u Akcji Serii E, które nie zostan  obj te przez dotychczasowych
akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru, z zastrze eniem przepisu art. 436 § 4
Kodeksu spó ek handlowych.

9. Upowa nia si  Zarz d Spó ki do ustalenia terminu otwarcia i zamkni cia subskrypcji akcji na
okaziciela serii E.

10. Upowa nia si  Zarz d Spó ki do dookre lenia wysoko ci kapita u zak adowego zgodnie z art.
431 § 7 w zwi zku z art. 310 kodeksu spó ek handlowych.

UCHWA A NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJPRZEM Spó ka Akcyjna

z dnia 12 pa dziernika 2006 r.

w sprawie ubiegania si  o dopuszczenie akcji serii E, praw poboru akcji serii E

oraz praw do akcji serii E  do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach publicznych postanawia o
ubieganiu si  o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Gie dzie Papierów
Warto ciowych w Warszawie S.A. Akcji Serii E, praw poboru Akcji Serii E oraz praw do Akcji
Serii E.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3
Ustawy o Ofercie, postanawia o dematerializacji Akcji Serii E, Praw Poboru akcji serii E i Praw
do Akcji serii E.

3. Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. upowa nia Zarz d
Spó ki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Warto ciowych S.A. umowy o
rejestracj  Akcji Serii E, Praw Poboru Akcji serii E i Praw do Akcji do serii E, jak równie  do
ustalenia szczegó owego trybu wykonania prawa poboru.

UCHWA A NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJPRZEM Spó ka Akcyjna
z dnia 12 pa dziernika 2006 r.

w sprawie zmiany Statutu Spó ki
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Na podstawie art. 430 - 432 Kodeksu spó ek handlowych w zwi zku z tre ci  uchwa  nr 1 i 2 z dnia 12
pa dziernika 2006 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. uchwala, co
nast puje:

Zmienia si  §3 ust.1 Statutu Spó ki, który otrzymuje nast puj ce brzmienie:

„§3 ust.1

Kapita  zak adowy Spó ki wynosi od 5 518 000 (pi  milionów pi set osiemna cie tysi cy)
z otych do 6 024 000 (sze  milionów dwadzie cia cztery tysi ce) z otych i jest podzielony na 597 875
(pi set dziewi dziesi t siedem tysi cy osiemset siedemdziesi t pi ) akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A oraz od 4 920 125 (cztery miliony dziewi set dwadzie cia tysi cy sto
dwadzie cia pi ) do 5 426 125 (pi  milionów czterysta dwadzie cia sze  tysi cy sto dwadzie cia
pi ) akcji zwyk ych na okaziciela o warto ci nominalnej po 1,- (jeden) z oty ka da.”

4.7. W przypadku nowych emisji nale y wskaza  przewidywan  dat  emisji
papierów warto ciowych

Zamiarem Emitenta jest, aby emisja Akcji serii E zosta a zarejestrowana w I kwartale 2007 roku.

4.8. Ograniczenia co do przenoszenia praw z papierów warto ciowych

4.8.1. Obowi zki i ograniczenia wynikaj ce z Ustawy o Ofercie publicznej oraz Ustawy o
Obrocie Instrumentami Finansowymi

Obrót papierami warto ciowymi Emitenta, jako spó ki publicznej podlega ograniczeniom okre lonym w
Ustawie o Ofercie oraz w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Zgodnie z przepisem art. 19 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, je eli ustawa nie stanowi
inaczej:

 papiery warto ciowe obj te zatwierdzonym prospektem emisyjnym mog  by  przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym wy cznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu,

 dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu papierami
warto ciowymi lub innymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym wymaga
po rednictwa firmy inwestycyjnej.

Cz onkowie zarz du, rady nadzorczej, prokurenci lub pe nomocnicy emitenta lub wystawcy, jego
pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostaj ce z tym emitentem lub wystawc  w stosunku
zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mog  nabywa  lub zbywa  na
rachunek w asny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotycz cych akcji emitenta oraz
innych instrumentów finansowych z nimi powi zanych oraz dokonywa  na rachunek w asny lub osoby
trzeciej innych czynno ci prawnych, powoduj cych lub mog cych powodowa  rozporz dzenie takimi
instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamkni tego, o którym mowa w art. 159 ust. 2
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Okresem zamkni tym jest:
 okres od wej cia w posiadanie przez osob  fizyczn  informacji poufnej dotycz cej Emitenta

lub instrumentów finansowych, spe niaj cych warunki okre lone w art. 156 ust. 4 Ustawy o
Obrocie Instrumentami Finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomo ci,

 w przypadku raportu rocznego – dwa miesi ce przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomo ci lub okres pomi dzy ko cem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do
publicznej wiadomo ci, gdyby okres ten by  krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba e
osoba fizyczna nie posiada a dost pu do danych finansowych, na podstawie których zosta
sporz dzony raport,

 w przypadku raportu pó rocznego – miesi c przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomo ci lub okres pomi dzy dniem zako czenia danego pó rocza a przekazaniem tego
raportu do publicznej wiadomo ci, gdyby okres ten by  krótszy od pierwszego ze wskazanych,
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chyba e osoba fizyczna nie posiada a dost pu do danych finansowych, na podstawie których
zosta  sporz dzony raport,

 w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomo ci lub okres pomi dzy dniem zako czenia danego kwarta u a przekazaniem tego
raportu do publicznej wiadomo ci, gdyby okres ten by  krótszy od pierwszego ze wskazanych,
chyba e osoba fizyczna nie posiada a dost pu do danych finansowych, na podstawie których
zosta  sporz dzony raport.

Osoby, wchodz ce w sk ad organów zarz dzaj cych lub nadzorczych Emitenta albo b d ce
prokurentami, inne osoby pe ni ce w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które
posiadaj  sta y dost p do informacji poufnych dotycz cych bezpo rednio lub po rednio tego emitenta
oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywieraj cych wp yw na jego rozwój i
perspektywy prowadzenia dzia alno ci gospodarczej s  obowi zane do przekazywania Komisji
Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powi zane, o
których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na w asny rachunek,
transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotycz cych akcji emitenta oraz
innych instrumentów finansowych powi zanych z tymi papierami warto ciowymi, dopuszczonych do
obrotu na rynku regulowanym lub b d cych przedmiotem ubiegania si  o dopuszczenie do obrotu na
takim rynku.

Zgodnie z przepisem art. 69 Ustawy o Ofercie, ka dy:
 kto osi gn  lub przekroczy  5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby g osów

w spó ce publicznej,
 kto posiada  co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby g osów w tej

spó ce i w wyniku zmniejszenia tego udzia u osi gn  odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%,
50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby g osów,

 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udzia u ponad 10% ogólnej liczby g osów, o co
najmniej 2% ogólnej liczby g osów w spó ce publicznej, której akcje dopuszczone s  do obrotu
na rynku oficjalnych notowa  gie dowych lub o co najmniej 5% ogólnej liczby g osów w spó ce
publicznej, której akcje dopuszczone s  do innego rynku regulowanego, albo

 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udzia u ponad 33% ogólnej liczby g osów, o co
najmniej 1% ogólnej liczby g osów,

jest zobowi zany zawiadomi  o tym Komisj  Nadzoru Finansowego oraz spó k  w terminie 4 dni od
dnia zmiany udzia u w ogólnej liczbie g osów b d  od dnia, w którym dowiedzia  si  o takiej zmianie
lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci móg  si  o niej dowiedzie . Zawiadomienie powinno
zawiera  informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powoduj cego zmian  udzia u, której dotyczy
zawiadomienie, o liczbie akcji posiadanych przed zmian  udzia u i ich procentowym udziale w kapitale
zak adowym spó ki oraz o liczbie g osów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie
g osów, a tak e o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale
zak adowym oraz o liczbie g osów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie g osów.
Zawiadomienie zwi zane z osi gni ciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby g osów powinno
dodatkowo zawiera  informacje dotycz ce zamiarów dalszego zwi kszania udzia u w ogólnej liczbie
g osów w okresie 12 miesi cy od z o enia zawiadomienia oraz celu zwi kszania tego udzia u. W
przypadku ka dorazowej zmiany tych zamiarów lub celu akcjonariusz jest zobowi zany niezw ocznie,
nie pó niej ni  w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowa  o tym Komisj  Nadzoru
Finansowego oraz spó k . Obowi zek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po
rozliczeniu w depozycie papierów warto ciowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w
tym samym dniu, zmiana udzia u w ogólnej liczbie g osów w spó ce publicznej na koniec dnia
rozliczenia nie powoduje osi gni cia lub przekroczenia progu ogólnej liczby g osów, z którym wi e
si  powstanie tych obowi zków.

Zgodnie z przepisem art. 72 Ustawy o Ofercie, nabycie akcji spó ki publicznej w liczbie powoduj cej
zwi kszenie udzia u w ogólnej liczbie g osów o wi cej ni  10% ogólnej liczby g osów w okresie
krótszym ni  60 dni przez podmiot, którego udzia  w ogólnej liczbie g osów w tej spó ce wynosi mniej
ni  33% albo o wi cej ni  5% ogólnej liczby g osów w okresie krótszym ni  12 miesi cy, przez
akcjonariusza, którego udzia  w ogólnej liczbie g osów w tej spó ce wynosi co najmniej 33%, mo e
nast pi  wy cznie w wyniku og oszenia wezwania do zapisywania si  na sprzeda  lub zamian  tych
akcji. W przypadku, gdy w okresach, o których mowa wy ej, zwi kszenie udzia u w ogólnej liczbie
g osów odpowiednio o 10% lub 5% ogólnej liczby g osów nast pi o w wyniku zaj cia innego zdarzenia
prawnego ni  czynno  prawna, akcjonariusz jest zobowi zany, w terminie 3 miesi cy od dnia zaj cia
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zdarzenia, do zbycia takiej liczby akcji, która spowoduje, e ten udzia  nie zwi kszy si  w tym okresie
odpowiednio o wi cej ni  10% lub 5% ogólnej liczby g osów.

Ponadto:
 przekroczenie 33% ogólnej liczby g osów w spó ce publicznej mo e nast pi  wy cznie w

wyniku og oszenia wezwania do zapisywania si  na sprzeda  lub zamian  akcji tej spó ki w
liczbie zapewniaj cej osi gni cie 66% ogólnej liczby g osów, z wyj tkiem przypadku, gdy
przekroczenie 33% ogólnej liczby g osów ma nast pi  w wyniku og oszenia wezwania, o
którym mowa w podpunkcie poni ej (art. 73 ust. 1 ustawy o Ofercie Publicznej);

 przekroczenie 66% ogólnej liczby g osów w spó ce publicznej mo e nast pi  wy cznie w
wyniku og oszenia wezwania do zapisywania si  na sprzeda  lub zamian  wszystkich
pozosta ych akcji tej spó ki (art. 74 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej), przy czym w przypadku,
gdy przekroczenie tych progów nast pi o w wyniku nabycia akcji w ofercie publicznej lub w
ramach wnoszenia ich do spó ki jako wk adu niepieni nego, po czenia lub podzia u spó ki, w
wyniku zmiany statutu spó ki, wyga ni cia uprzywilejowania akcji lub zaj cia innego ni
czynno  prawna

 zdarzenia prawnego, akcjonariusz jest zobowi zany, w terminie 3 miesi cy od przekroczenia
odpowiedniego progu, albo do og oszenia wezwania do zapisywania si  na sprzeda  lub
zamian  akcji tej spó ki w liczbie powoduj cej osi gni cie 66% ogólnej liczby g osów (dotyczy
przekroczenia progu 33%) lub wszystkich pozosta ych akcji tej spó ki (dotyczy przekroczenia
progu 66%), albo do zbycia akcji w liczbie powoduj cej osi gni cie odpowiednio nie wi cej ni
33% lub 66% ogólnej liczby g osów, chyba e w tym terminie udzia  akcjonariusza w ogólnej
liczbie g osów ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do nie wi cej ni  33% lub 66% ogólnej liczby
g osów w wyniku podwy szenia kapita u zak adowego, zmiany statutu spó ki lub wyga ni cia
uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej).

Obowi zek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie, ma zastosowanie tak e w
przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 66% ogólnej liczby g osów w spó ce
publicznej nast pi o w wyniku dziedziczenia, po którym udzia  w ogólnej liczbie g osów uleg  dalszemu
zwi kszeniu, przy czym termin trzymiesi czny liczy si  od dnia, w którym nast pi o zdarzenie
powoduj ce zwi kszenie udzia u w ogólnej liczbie g osów (art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 5 Ustawy o
ofercie publicznej). Ponadto przepis art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy o ofercie publicznej stosuje si
odpowiednio w sytuacji zwi kszenia stanu posiadania ogólnej liczby g osów przez podmioty zale ne
od podmiotu zobowi zanego do og oszenia wezwania lub wobec niego dominuj ce, a tak e podmioty
b d ce stronami zawartego z nim porozumienia, dotycz cego nabywania przez te podmioty akcji
spó ki publicznej lub zgodnego g osowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotycz cego
istotnych spraw spó ki (art. 74 ust. 4 Ustawy o Ofercie). Akcjonariusz, który w okresie 6 miesi cy po
przeprowadzeniu wezwania og oszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 naby , po cenie wy szej ni  cena
okre lona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spó ki, w inny sposób ni  w ramach wezwa , jest
obowi zany, w terminie miesi ca od tego nabycia, do zap acenia ró nicy ceny wszystkim osobom,
które zby y akcje w tym wezwaniu, z wy czeniem osób, od których akcje zosta y nabyte po cenie
obni onej w przypadku okre lonym w art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie.

Stosownie do przepisu art. 75 ust. 1 Ustawy o Ofercie, obowi zki, o których mowa w art. 72 Ustawy o
Ofercie, nie powstaj  w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do
spó ki jako wk adu niepieni nego oraz w przypadku po czenia lub podzia u spó ki.

Zgodnie z przepisem art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie, obowi zki wskazane w art. 72 i 73 ustawy nie
powstaj  w przypadku nabywania akcji od Skarbu Pa stwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz
w okresie 3 lat od dnia zako czenia sprzeda y przez Skarb Pa stwa akcji w wyniku pierwszej oferty
publicznej, a zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie, obowi zki o których mowa w art. 72-74 ustawy,
nie powstaj  w przypadku nabywania akcji:

 wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, które nie s  przedmiotem ubiegania si  o
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub nie s  dopuszczone do tego obrotu,

 od podmiotu wchodz cego w sk ad tej samej grupy kapita owej,
 w trybie okre lonym przepisami prawa upad o ciowego i naprawczego oraz w post powaniu

egzekucyjnym,
 zgodnie z umow  o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawart  przez uprawnione

podmioty na warunkach okre lonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych
zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. Nr 91, poz. 871),
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 obci onych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych
ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia polegaj cego na przej ciu na w asno  przedmiotu
zastawu;

 w drodze dziedziczenia, z wyj tkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5
Ustawy o Ofercie.

Zgodnie z przepisem art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mog  by  akcje
obci one zastawem do chwili jego wyga ni cia, z wyj tkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji
nast puje w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu wskazanej
wy ej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych.

Zgodnie z przepisem art. 76 Ustawy o Ofercie, w zamian za akcje b d ce przedmiotem wezwania do
zapisywania si  na zamian  akcji mog  by  nabywane wy cznie akcje innej spó ki, kwity depozytowe,
listy zastawne, które s  zdematerializowane lub obligacje emitowane przez Skarb Pa stwa, a w
przypadku, gdy przedmiotem wezwania maj  by  wszystkie pozosta e akcje spó ki, wezwanie musi
przewidywa  mo liwo  sprzeda y akcji przez podmiot zg aszaj cy si  w odpowiedzi na to wezwanie,
po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie.

Zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie, og oszenie wezwania nast puje po ustanowieniu
zabezpieczenia w wysoko ci nie mniejszej ni  100% warto ci akcji, które maj  by  przedmiotem
wezwania, a ustanowienie zabezpieczenia powinno by  udokumentowane za wiadczeniem banku lub
innej instytucji finansowej udzielaj cej zabezpieczenia lub po rednicz cej w jego udzieleniu.
Wezwanie jest og aszane i przeprowadzane za po rednictwem podmiotu prowadz cego dzia alno
maklersk  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowi zany, nie pó niej ni  na 7 dni
roboczych przed dniem rozpocz cia przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o
zamiarze jego og oszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spó ki prowadz cej rynek regulowany,
na którym s  notowane dane akcje i do czenia do niego tre ci wezwania (art. 77 ust. 2 Ustawy o
Ofercie). Odst pienie od og oszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba e po jego og oszeniu
inny podmiot og osi  wezwanie dotycz ce tych samych akcji, a odst pienie od wezwania og oszonego
na wszystkie pozosta e akcje tej spó ki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot og osi
wezwanie na wszystkie pozosta e akcje tej spó ki po cenie nie ni szej ni  w tym wezwaniu (art. 77 ust.
3 Ustawy o Ofercie). Po og oszeniu wezwania podmiot obowi zany do og oszenia wezwania oraz
zarz d spó ki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje informacje o tym wezwaniu, wraz z jego
tre ci , odpowiednio przedstawicielom zak adowych organizacji zrzeszaj cych pracowników spó ki, a
w przypadku ich braku – bezpo rednio pracownikom (art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie). Po otrzymaniu
zawiadomienia Komisja Nadzoru Finansowego mo e najpó niej na 3 dni robocze przed dniem
rozpocz cia przyjmowania zapisów zg osi  danie wprowadzenia niezb dnych zmian lub uzupe nie
w tre ci wezwania lub przekazania wyja nie  dotycz cych jego tre ci, w terminie okre lonym w

daniu, nie krótszym ni  2 dni (art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie). W okresie pomi dzy zawiadomieniem
Komisji Nadzoru Finansowego oraz spó ki prowadz cej rynek regulowany, na którym s  notowane
dane akcje o zamiarze og oszenia wezwania a zako czeniem wezwania, podmiot zobowi zany do
og oszenia wezwania oraz podmioty zale ne od niego lub wobec niego dominuj ce, a tak e podmioty
b d ce stronami zawartego z nim porozumienia, dotycz cego nabywania przez te podmioty akcji
spó ki publicznej lub zgodnego g osowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotycz cego
istotnych spraw spó ki mog  nabywa  akcje spó ki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego
wezwania oraz w sposób w nim okre lony i jednocze nie nie mog  zbywa  takich akcji, ani zawiera
umów, z których móg by wynika  obowi zek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania
(art. 77 ust. 4 Ustawy o Ofercie).

Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 Ustawy o Ofercie, powinna
zosta  ustalona na zasadach okre lonych w art. 79 Ustawy o Ofercie.

Wyliczone wy ej obowi zki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o Ofercie spoczywaj  równie  na:

1. podmiocie, który osi gn  lub przekroczy  okre lony w ustawie próg ogólnej liczby g osów w
zwi zku z:
 zaj ciem innego ni  czynno  prawna zdarzenia prawnego,
 nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spó ki publicznej, kwitów

depozytowych wystawionych w zwi zku z akcjami takiej spó ki, jak równie  innych papierów
warto ciowych, z których wynika prawo lub obowi zek nabycia jej akcji,
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 uzyskaniem statusu podmiotu dominuj cego w spó ce kapita owej lub innej osobie prawnej
posiadaj cej akcji spó ki publicznej, lub w innej spó ce kapita owej b d  innej osobie prawnej
b d cej wobec niej podmiotem dominuj cym,

 dokonywaniem czynno ci prawnej przez jego podmiot zale ny lub zaj ciem innego zdarzenia
prawnego dotycz cego tego podmiotu zale nego,

2. funduszu inwestycyjnym – tak e w przypadku, gdy osi gni cie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby g osów okre lonego w tych przepisach nast puje w zwi zku z posiadaniem akcji

cznie przez:
 inne fundusze inwestycyjne zarz dzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarz dzane

przez ten sam podmiot,
3. podmiocie, w przypadku którego osi gni cie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
g osów okre lonego w tych przepisach nast puje w zwi zku z posiadaniem akcji:
 przez osob  trzeci  w imieniu w asnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z

wy czeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynno ci, o których mowa w art. 69 ust.
2 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,

 w ramach wykonywania czynno ci, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi – w zakresie akcji wchodz cych w sk ad zarz dzanych portfeli
papierów warto ciowych, z których podmiot ten, jako zarz dzaj cy, mo e w imieniu
zleceniodawców wykonywa  prawo g osu na walnym zgromadzeniu,

 przez osob  trzeci , z któr  ten podmiot zawar  umow , której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa g osu,

4. podmiocie prowadz cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia alno  maklersk , który w
ramach reprezentowania posiadaczy papierów warto ciowych wobec emitentów wykonuje, na
zlecenie osoby trzeciej, prawo g osu z akcji spó ki publicznej, je eli osoba ta nie wyda a wi cej
dyspozycji co do sposobu g osowania,

5. cznie na wszystkich podmiotach, które czy pisemne lub ustne porozumienie dotycz ce
nabywania przez te podmioty akcji spó ki publicznej lub zgodnego g osowania na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy dotycz cego istotnych spraw spó ki, chocia by tylko jeden z tych
podmiotów podj  lub zamierza  podj  czynno ci powoduj ce powstanie tych obowi zków,

6. podmiotach, które zawieraj  porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadaj c akcje spó ki
publicznej, w liczbie zapewniaj cej cznie osi gni cie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby g osów okre lonego w tych przepisach.

W przypadkach wskazanych w pkt 5 i 6 obowi zki mog  by  wykonywane przez jedn  ze stron
porozumienia, wskazan  przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5,
domniemywa si  w przypadku podejmowania czynno ci okre lonych w tym przepisie przez:

 ma onków, ich wst pnych, zst pnych i rodze stwo oraz powinowatych w tej samej linii lub
stopniu, jak równie  osoby pozostaj ce w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,

 osoby pozostaj ce we wspólnym gospodarstwie domowym,
 mocodawc  lub jego pe nomocnika, nie b d cego firm  inwestycyjn , upowa nionego do

dokonywania na rachunku papierów warto ciowych czynno ci zbycia lub nabycia papierów
warto ciowych,

 jednostki powi zane w rozumieniu ustawy o rachunkowo ci.

Ponadto obowi zki wskazane wy ej powstaj  równie  w przypadku, gdy prawa g osu s  zwi zane z:
 papierami warto ciowymi stanowi cymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy to

sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywa
prawo g osu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa, gdy  wówczas prawa g osu uwa a
si  za nale ce do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie,

 akcjami, z których prawa przys uguj  danemu podmiotowi osobi cie i do ywotnio,
 papierami warto ciowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi mo e

on dysponowa  wed ug w asnego uznania.

Do liczby g osów, która powoduje powstanie wskazanych wy ej obowi zków:
 po stronie podmiotu dominuj cego – wlicza si  liczb  g osów posiadanych przez jego

podmioty zale ne,
 po stronie podmiotu prowadz cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia alno

maklersk , który wykonuje czynno ci okre lone w pkt 4 powy ej – wlicza si  liczb  g osów z
akcji spó ki obj tych zleceniem udzielonym temu podmiotowi przez osob  trzeci ,
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 wlicza si  liczb  g osów z wszystkich akcji, nawet je eli wykonywanie z nich prawa g osu jest
ograniczone lub wy czone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

Zgodnie z przepisem art. 88 Ustawy o Ofercie, obligacje zamienne na akcje spó ki publicznej oraz
kwity depozytowe wystawione w zwi zku z akcjami takiej spó ki, uwa a si  za papiery warto ciowe, z
którymi wi e si  taki udzia  w ogólnej liczbie g osów, jak  posiadacz tych papierów warto ciowych
mo e osi gn  w wyniku zamiany na akcje. Przepis ten stosuje si  tak e odpowiednio do wszystkich
innych papierów warto ciowych, z których wynika prawo lub obowi zek nabycia akcji spó ki publicznej.

Stosownie do przepisu art. 90 Ustawy o Ofercie, przepisów rozdzia u 4 ustawy dotycz cego
znacznych pakietów akcji spó ek publicznych, z wyj tkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 Ustawy w
zakresie dotycz cym art. 69 ustawy nie stosuje si  w przypadku nabywania akcji:

 w trybie i na warunkach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi,

 przez firm  inwestycyjn , w celu realizacji okre lonych regulaminami, o których mowa
odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,

da  zwi zanych z organizacj  rynku regulowanego,
 w ramach systemu zabezpieczenia p ynno ci rozliczania transakcji, na zasadach okre lonych

przez Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi oraz z wyj tkiem art. 69 i art. 70 Ustawy o Ofercie oraz art. 87
ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie– w zakresie dotycz cym art. 69 Ustawy o
Ofercie, nie stosuje si  równie  w przypadku porozumie  dotycz cych nabywania akcji spó ki
publicznej lub zgodnego g osowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotycz cego
istotnych spraw spó ki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszo ciowych, w celu
wspólnego wykonania przez nich uprawnie  okre lonych w art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie oraz
w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 Kodeksu Spó ek Handlowych.

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi przewiduje odpowiedzialno  z tytu u niedochowania
obowi zków, o których mowa wy ej, stanowi c, e:
1. na osob  wymienion  w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,

która w czasie trwania okresu zamkni tego dokonuje czynno ci, o których mowa w art. 159 ust. 1
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego mo e na o y  w
drodze decyzji administracyjnej kar  pieni n  do wysoko ci 200 000 z otych, chyba e osoba ta
zleci a uprawnionemu podmiotowi, prowadz cemu dzia alno  maklersk  zarz dzanie portfelem
jej papierów warto ciowych, w sposób który wy cza ingerencja tej osoby w podejmowane na jej
rachunek decyzje (art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi),

2. na osob , która nie wykona a lub nienale ycie wykona a obowi zek, o którym mowa w art. 160
ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego mo e
na o y  w drodze decyzji administracyjnej kar  pieni n  do wysoko ci 100 000 z otych, chyba e
osoba ta zleci a uprawnionemu podmiotowi, prowadz cemu dzia alno  maklersk  zarz dzanie
portfelem jej papierów warto ciowych, w sposób który wy cza ingerencja tej osoby w
podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu nale ytej staranno ci nie wiedzia a
lub nie mog a si  dowiedzie  o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi).

Ponadto Ustawa o Ofercie reguluje odpowiedzialno  z tytu u niedochowania obowi zków, o których
mowa wy ej, w sposób nast puj cy:
1. zgodnie z przepisem art. 89 ustawy prawo g osu z:

 akcji spó ki publicznej b d cych przedmiotem czynno ci prawnej lub innego zdarzenia
prawnego powoduj cego osi gni cie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby g osów,
je eli osi gni cie lub przekroczenie tego progu nast pi o z naruszeniem obowi zków
okre lonych odpowiednio w art. 69, art. 72 ust. 1 lub art. 73 ust. 1 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 1
Ustawy o Ofercie),

 wszystkich akcji spó ki publicznej, je eli przekroczenie progu 66% ogólnej liczby g osów
nast pi o z naruszeniem obowi zków okre lonych w art. 74 ust. 1 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 2
Ustawy o Ofercie),

 akcji spó ki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 ustawy
(art. 89 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie),

 wszystkich akcji spó ki publicznej podmiotu, którego udzia  w ogólnej liczbie g osów
powoduj cy powstanie obowi zków, o których mowa odpowiednio w art. 72 ust. 1 lub art. 73
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ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie uleg  zmianie w wyniku zdarze , o których mowa
odpowiednio w art. 72 ust. 2 lub art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie, do dnia
wykonania obowi zków okre lonych w tych przepisach (art. 89 ust. 2 Ustawy o Ofercie), nie
mo e by  wykonywane, a je li zosta o wykonane wbrew zakazowi – nie jest uwzgl dniane
przy obliczaniu wyniku g osowania nad uchwa  walnego zgromadzenia, z zastrze eniem
przepisów innych ustaw;

2. zgodnie z przepisem art. 97 Ustawy o Ofercie, na ka dego kto:
 nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, lub

dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków okre lonych w tych przepisach,
 przekracza okre lony próg ogólnej liczby g osów bez zachowania warunków, o których mowa

w art. 72-74 Ustawy o Ofercie,
 nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie,
 nie og asza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie zbywa w terminie akcji w

przypadkach, o których mowa w art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 2 i 3 oraz art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o
Ofercie,

 podaje do publicznej wiadomo ci informacje o zamiarze og oszenia wezwania przed
przekazaniem informacji o tym w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie,

 wbrew daniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie, w okre lonym w nim terminie, nie
wprowadza niezb dnych zmian lub uzupe nie  w tre ci wezwania albo nie przekazuje
wyja nie  dotycz cych jego tre ci,

 nie dokonuje w terminie zap aty ró nicy w cenie akcji, w przypadkach okre lonych w art. 74
ust. 3 Ustawy o Ofercie,

 w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74, proponuje cen  ni sz  ni  okre lona na podstawie
art. 79 Ustawy o Ofercie,

 nabywa akcje w asne z naruszeniem trybu, terminów i warunków okre lonych w art. 72-74
oraz 79 Ustawy o Ofercie,

 dopuszcza si  czynów, o których mowa wy ej, dzia aj c w imieniu lub w interesie osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj cej osobowo ci prawnej,

Komisja Nadzoru Finansowego mo e, w drodze decyzji, na o y  kar  pieni n  do wysoko ci 1 000
000 z otych, przy czym mo e by  ona na o ona odr bnie za ka dy z czynów okre lonych powy ej
oraz odr bnie na ka dy z podmiotów wchodz cych w sk ad porozumienia dotycz cego nabywania
przez te podmioty akcji spó ki publicznej lub zgodnego g osowania na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy, dotycz cego istotnych spraw spó ki. W decyzji, o której mowa, Komisja Nadzoru
Finansowego mo e wyznaczy  termin ponownego wykonania obowi zku lub dokonania czynno ci
wymaganej przepisami, których naruszenie by o podstaw  na o enia kary pieni nej i w razie
bezskutecznego up ywu tego terminu powtórnie wyda  decyzje o na o eniu kary pieni nej.

4.8.2. Obowi zki zwi zane z nabywaniem akcji wynikaj ce z Ustawy o Ochronie
konkurencji i konsumentów

Ustawa o Ochronie konkurencji i konsumentów w art. 12 ust. 1 przewiduje, e zamiar koncentracji
podlega zg oszeniu Prezesowi Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, je eli czny obrót
przedsi biorców uczestnicz cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj cym rok zg oszenia
przekracza równowarto  50 000 000 euro. Obowi zek ten dotyczy mi dzy innymi zamiaru przej cia
poprzez nabycie lub obj cie akcji lub innych papierów warto ciowych bezpo redniej lub po redniej
kontroli nad ca ym lub cz ci  jednego lub wi cej przedsi biorców przez jednego lub wi cej
przedsi biorców. Obowi zek zg oszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa wy ej, dotyczy równie
obj cia lub nabycia akcji innego przedsi biorcy, powoduj cego uzyskanie co najmniej 25% g osów na
walnym zgromadzeniu oraz rozpocz cia wykonywania praw z akcji obj tych lub nabytych bez
uprzedniego zg oszenia zgodnie z art. 13 pkt 3 i 4 tej ustawy.

Artyku  13 Ustawy o Ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje wyj tki od obowi zku dokonania
zg oszenia zamiaru koncentracji. W szczególno ci nie podlega zg oszeniu zamiar koncentracji, je eli
obrót przedsi biorcy, nad którym ma nast pi  przej cie kontroli, nie przekroczy  na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, w adnym z dwóch lat obrotowych poprzedzaj cych zg oszenie,
równowarto ci 10 000 000 euro.

Dokonanie koncentracji przez przedsi biorc  zale nego uwa a si  za jej dokonanie przez
przedsi biorc  dominuj cego, zgodnie z tre ci  art. 14 Ustawy o Ochronie konkurencji i
konsumentów.
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Zg oszenie zamiaru nabycia powinno by  dokonane w terminie 14 dni od dokonania czynno ci, z któr
Ustawa o Ochronie konkurencji i konsumentów wi e ten obowi zek.

Zgodnie z art. 98 Ustawy o Ochronie konkurencji i konsumentów przedsi biorcy, których zamiar
koncentracji podlega zg oszeniu, s  obowi zani do powstrzymania si  od dokonania koncentracji do
czasu wydania przez Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji lub
bezskutecznego up ywu terminu (dwa tygodnie od dnia zg oszenia zamiaru koncentracji), w jakim taka
decyzja powinna by  wydana. Nale y wskaza , e zgodnie z ust. 3 art. 98 Ustawy o Ochronie
konkurencji i konsumentów nie stanowi naruszenia wy ej wymienionego obowi zku, realizacja
publicznej oferty kupna akcji, zg oszonej Prezesowi Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w
trybie art. 12 ust. 1 Ustawy o Ochronie konkurencji i konsumentów, je eli nabywca nie korzysta z
prawa g osu wynikaj cego z nabytych akcji lub czyni to wy cznie w celu utrzymania pe nej warto ci
swej inwestycji kapita owej lub dla zapobie enia powa nej szkodzie, jaka mo e powsta  u
przedsi biorców uczestnicz cych w koncentracji.

4.9. Wskazanie obowi zuj cych regulacji dotycz cych obowi zkowych ofert
przej cia lub przymusowego wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out)
w odniesieniu do papierów warto ciowych

Regulacje dotycz ce obowi zkowych ofert przej cia lub przymusowego wykupu i odkupu akcji
zawarte s  w Ustawie o Ofercie publicznej oraz Kodeksie Spó ek Handlowych. Nale y mie  na
uwadze wprowadzane przez Ustaw  o Ofercie instytucje przymusowego wykupu (squeeze-out) oraz
przymusowego odkupu (sell-out).

Przymusowy wykup (squeeze out)

Zgodnie z art. 418 § 4 Kodeksu Spó ek Handlowych do spó ek publicznych nie stosuje si  przepisów o
przymusowym wykupie akcji.

Zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie, akcjonariuszowi spó ki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie
z podmiotami zale nymi od niego lub wobec niego dominuj cymi oraz podmiotami b d cymi stronami
zawartego z nim porozumienia, dotycz cego nabywania przez te podmioty akcji spó ki publicznej lub
zgodnego g osowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotycz cego istotnych spraw spó ki,
osi gn  lub przekroczy  90% ogólnej liczby g osów w tej spó ce, przys uguje prawo dania od
pozosta ych akcjonariuszy sprzeda y wszystkich posiadanych przez nich akcji.

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu nast puje bez zgody akcjonariusza, do którego
skierowane jest danie wykupu. Og oszenie dania sprzeda y akcji w ramach przymusowego
wykupu nast puje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysoko ci nie mniejszej ni  100% warto ci
akcji, które maj  by  przedmiotem przymusowego wykupu, a ustanowienie zabezpieczenia powinno
by  udokumentowane za wiadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielaj cej
zabezpieczenia lub po rednicz cej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest og aszany i
przeprowadzany za po rednictwem podmiotu prowadz cego dzia alno  maklersk  na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowi zany, nie pó niej ni  na 14 dni roboczych przed dniem
rozpocz cia przymusowego wykupu, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego og oszenia
Komisji Nadzoru Finansowego oraz spó ki prowadz cej rynek regulowany, na którym s  notowane
dane akcje, a je eli akcje spó ki s  notowane na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spó ki. Do
zawiadomienia do cza si  informacje na temat przymusowego wykupu. Odst pienie od
przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.

Cen  przymusowego wykupu ustala si  na zasadach ustalania ceny w publicznym wezwaniu do
zapisywania si  na sprzeda  akcji w zakresie art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Cena akcji
nie mo e by  ni sza od redniej ceny rynkowej z okresu 3 i 6 miesi cy poprzedzaj cych og oszenie
przymusowego wykupu, w czasie których by  dokonywany obrót tymi akcjami na rynku regulowanym.

Cena akcji proponowana w zwi zku z przymusowym wykupem nie mo e by  równie  ni sza od:
1. najwy szej ceny, jak  za akcje b d ce przedmiotem wykupu podmiot obowi zany do jego

og oszenia, podmioty od niego zale ne lub wobec niego dominuj ce, lub podmioty b d ce
stronami zawartego z nim porozumienia, dotycz cego nabywania przez te podmioty akcji spó ki
publicznej lub zgodnego g osowania na Walnym Zgromadzeniu dotycz cego istotnych spraw
spó ki, zap aci y w okresie 12 miesi cy przed og oszeniem przymusowego wykupu, albo
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2. najwy szej warto ci rzeczy lub praw, które podmiot og aszaj cy przymusowy wykup wezwania lub
podmioty, o których mowa powy ej, wyda y w zamian za akcje b d ce przedmiotem wykupu, w
okresie 12 miesi cy przed og oszeniem przymusowego wykupu.

Przymusowy odkup akcji od akcjonariusza mniejszo ciowego (sell out)

Kodeks Spó ek Handlowych nie reguluje prawa akcjonariuszy mniejszo ciowych spó ek publicznych
do dania odkupu ich akcji przez akcjonariuszy wi kszo ciowych.

Na podstawie art. 83 Ustawy o Ofercie akcjonariusz spó ki publicznej mo e da  wykupienia
posiadanych przez siebie akcji przez innego akcjonariusza, który osi gn  lub przekroczy  90%
ogólnej liczby g osów w tej spó ce. danie to sk ada si  na pi mie i s  mu zobowi zani, w terminie 30
dni od dnia jego zg oszenia, zado uczyni  solidarnie akcjonariusz, który osi gn  lub przekroczy
90% ogólnej liczby g osów w tej spó ce oraz podmioty od niego zale ne lub wobec niego dominuj ce,
a tak e solidarnie ka da ze stron porozumienia, dotycz cego nabywania przez te podmioty akcji
spó ki publicznej lub zgodnego g osowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotycz cego
istotnych spraw spó ki, o ile cz onkowie tego porozumienia posiadaj  wspólnie, wraz z podmiotami
dominuj cymi i zale nymi, co najmniej 90% ogólnej liczby g osów. Cena uiszczana za akcje w ramach
wykupu od akcjonariusza mniejszo ciowego ustalana jest analogicznie jak cena za akcje b d ce
przedmiotem przymusowego wykupu, zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie.

4.10. Wskazanie publicznych ofert przej cia w stosunku do kapita u Emitenta,
dokonanych przez osoby trzecie w ci gu ostatniego roku obrotowego
i bie cego roku obrotowego

Nie mia y miejsca adne publiczne oferty przej cia lub wezwania do zapisywania si  na sprzeda  lub
zamian  akcji w stosunku do akcji tworz cych kapita  zak adowy Spó ki.

4.11. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z papierów warto ciowych

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytu u dywidendy

Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od
uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytu u dywidend i innych
przychodów z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych maj cych siedzib  na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej pobiera si  19% zrycza towany podatek dochodowy.

Zasad  powy sz  nale y stosowa  z uwzgl dnieniem postanowie  umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stron  jest Rzeczpospolita Polska w przypadku wy ej wskazanych dochodów
(przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez rezydentów innych
jurysdykcji. Zastosowanie stawki podatku wynikaj cej z umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania albo niepobranie podatku, zgodnie z tymi umowami jest mo liwe pod warunkiem
posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji.

Zrycza towany podatek dochodowy pobiera si  bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania.
Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytu ów nie czy si  z pozosta ymi dochodami
opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Kwota wyp acanej dywidendy jest pomniejszana o kwot
potr conego podatku.

Wymienione powy ej przepisy stosuje si  odpowiednio w odniesieniu do praw do akcji (PDA).

Opodatkowanie dochodów osób prawnych z tytu u dywidendy

Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatek dochodowy
od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych z
siedzib  lub zarz dem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala si  w wysoko ci 19 %
uzyskanego przychodu.

Zasad  powy sz  nale y stosowa  z uwzgl dnieniem postanowie  umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stron  jest Rzeczpospolita Polska w przypadku wy ej wskazanych dochodów
(przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez rezydentów innych
jurysdykcji.
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Zastosowanie stawki podatku wynikaj cej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo
niepobranie podatku zgodnie z tymi umowami jest mo liwe pod warunkiem posiadania przez
podatnika certyfikatu rezydencji.

Stosownie do art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, emitent akcji
dokonuj cy wyp aty nale no ci z tytu u dywidendy i innych tytu ów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz
art. 22 cyt. ustawy jest obowi zany jako p atnik pobiera  w dniu dokonania wyp aty zrycza towany
podatek dochodowy od tych wyp at.

Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwalnia si  od
podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytu u udzia u w
zyskach osób prawnych, je eli spe nione s  cznie nast puj ce warunki:
1. wyp acaj cym dywidend  oraz inne nale no ci z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych jest

spó ka b d ca podatnikiem podatku dochodowego, maj ca siedzib  lub zarz d na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

2. uzyskuj cym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytu u udzia u w zyskach
osób prawnych jest spó ka podlegaj ca w innym ni  Rzeczpospolita Polska pa stwie
cz onkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca o ci swoich
dochodów, bez wzgl du na miejsce ich osi gania,

3. spó ka b d ca odbiorc  dywidendy posiada bezpo rednio nie mniej ni  20% akcji w kapitale
spó ki, o której mowa w pkt 1, przy czym od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. – próg
posiadanych akcji uprawniaj cy do skorzystania z omawianego zwolnienia b dzie wynosi  15%,
za  od dnia 1 stycznia 2009 r. – 10%,

4. odbiorc  dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytu u udzia u w zyskach
osób prawnych jest (i) spó ka, o której mowa w pkt 2, albo (ii) po o ony poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zak ad spó ki, o której mowa w pkt 2, je eli osi gni ty
dochód (przychód) podlega opodatkowaniu w tym pa stwie cz onkowskim Unii Europejskiej, w
którym ten zagraniczny zak ad jest po o ony, oraz

5. spó ka uzyskuj ca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytu u udzia u w
zyskach osób prawnych posiada udzia y (akcje) w spó ce wyp acaj cej te nale no ci, w ilo ci
wskazanej w pkt 3 powy ej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat; przy czym warunek ten uwa a
si  za spe niony tak e w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udzia ów
(akcji) up ywa po dniu uzyskania tych dochodów.

Zwolnienie to ma równie  zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego
posiadania udzia ów (akcji) w wysoko ci okre lonej w ust. 4 pkt 3, przez spó k  uzyskuj c  dochody z
tytu u udzia u w zysku osoby prawnej, up ywa po dniu uzyskania tych dochodów.

Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych przewidziana zosta a
mo liwo  odliczenia kwoty podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend i innych przychodów z
tytu u udzia u w zyskach osób prawnych maj cych siedzib  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od
kwoty podatku nale nego od pozosta ych dochodów osoby prawnej, obliczonego na zasadach
okre lonych w art. 19 i in. cyt. ustawy. W razie braku mo liwo ci odliczenia w danym roku
podatkowym kwot  podatku odlicza si  w nast pnych latach podatkowych.

Wymienione powy ej przepisy stosuje si  odpowiednio w odniesieniu do praw do akcji (PDA).

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z odp atnego zbycia akcji

Stosownie do art. 30 b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochody
uzyskane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z odp atnego zbycia papierów warto ciowych (lub
pochodnych instrumentów finansowych) i z realizacji praw z nich wynikaj cych podlegaj  podatkowi
dochodowemu w wysoko ci 19% uzyskanego dochodu.

Zasad  powy sz  stosuje si  z uwzgl dnieniem postanowie  umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stron  jest Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikaj cej
z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z tymi umowami
jest mo liwe pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji.

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych,
jest ró nica mi dzy sum  przychodów uzyskanych z tytu u odp atnego zbycia papierów warto ciowych
a kosztami uzyskania przychodów okre lonymi zgodnie z przepisami cyt. wy ej Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych (art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrze eniem
art. 24 ust. 13 i 14). Dochodów z przedmiotowych tytu ów nie czy si  z pozosta ymi dochodami, które
podlegaj  opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wyj tkiem od przedstawionej zasady jest odp atne
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zbywanie papierów warto ciowych, je eli czynno ci te wykonywane s  w ramach prowadzonej
dzia alno ci gospodarczej.

Po zako czeniu roku podatkowego podatnik, na podstawie art. 30b ust. 6 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych, jest obowi zany w rocznym zeznaniu podatkowym, o którym
mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 cyt. Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, wykaza
dochody uzyskane w roku podatkowym z odp atnego zbycia papierów warto ciowych, obliczy  i ui ci
nale ny podatek dochodowy.

Wymienione powy ej przepisy stosuje si  odpowiednio w odniesieniu do praw do akcji (PDA).

Opodatkowanie dochodów osób prawnych z odp atnego zbycia akcji

Stosownie do art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, dochody osi gane
przez osoby prawne ze sprzeda y akcji podlegaj  opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od
osób prawnych.

Zasad  powy sz  stosuje si  z uwzgl dnieniem postanowie  umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stron  jest Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikaj cej
z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z tymi umowami
jest mo liwe pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji.

Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowi cy ró nic  pomi dzy przychodem, czyli kwot
uzyskan  ze sprzeda y akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na
nabycie lub obj cie akcji okre lonymi na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych. Dochód ze sprzeda y akcji czy si  z pozosta ymi dochodami i podlega
opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 25 ust. 1-16 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, osoby prawne, które
sprzeda y akcje, zobowi zane s  do wykazania bez osobnego wezwania dochód uzyskany z tytu u
zbycia w sk adanej co miesi c do dwudziestego dnia ka dego miesi ca za miesi c poprzedni
deklaracji podatkowej o wysoko ci dochodu lub straty oraz do wp acenia na rachunek w a ciwego
urz du skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od pocz tku roku
podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako ró nica pomi dzy podatkiem nale nym od dochodu
osi gni tego od pocz tku roku podatkowego a sum  zaliczek zap aconych za poprzednie miesi ce
tego roku.

Wymienione powy ej przepisy stosuje si  odpowiednio w odniesieniu do praw do akcji (PDA).

Podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z Ustaw  o Podatku od Spadków i Darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku
lub darowizny, praw maj tkowych, w tym równie  praw zwi zanych z posiadaniem akcji, podlega
opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, je eli:
1. w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany by

obywatelem polskim  lub mia  miejsce sta ego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
2. prawa maj tkowe dotycz ce akcji s  wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysoko  stawki podatku od spadków i darowizn jest zró nicowana i zale y od rodzaju
pokrewie stwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomi dzy spadkobierc  i
spadkodawc  albo pomi dzy darczy c  i obdarowanym.

Wymienione powy ej przepisy stosuje si  odpowiednio w odniesieniu do praw do akcji (PDA).

Podatek od czynno ci cywilnoprawnych

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Podatku od Czynno ci Cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz.
959 ze zm.) sprzeda  papierów warto ciowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynno ci
cywilnoprawnych w wysoko ci 1% warto ci zbywanych papierów warto ciowych. Nale y jednak mie
na uwadze, e w my l art. 9 pkt. 9 ustawy z dnia 9 wrze nia 2000 roku o podatku od czynno ci
cywilnoprawnych sprzeda  papierów warto ciowych domom maklerskim i bankom prowadz cym
dzia alno  maklersk  oraz sprzeda  papierów warto ciowych dokonywana za po rednictwem domów
maklerskich i banków prowadz cych dzia alno  maklersk  jest zwolniona od podatku od czynno ci
cywilnoprawnych.
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Odpowiedzialno  p atnika

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej, p atnik, który nie wykona  ci cego na nim
obowi zku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wp acenia go we w a ciwym terminie
organowi podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany, lub podatek pobrany a niewp acony.
P atnik odpowiada za te nale no ci ca ym swoim maj tkiem. Odpowiedzialno  ta jest niezale na od
woli p atnika. Przepisów o odpowiedzialno ci p atnika nie stosuje si  wy cznie w przypadku, je eli
odr bne przepisy stanowi inaczej, albo je eli podatek nie zosta  pobrany z winy podatnika.
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5. Informacje o warunkach oferty

5.1. Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz dzia ania
wymagane przy sk adaniu zapisów

Oferuj cym jest:

Dom Maklerski PKO BP S.A.
ul. Pu awska 15

02-515 Warszawa

5.1.1. Warunki oferty oraz jej wielko

Zgodnie z Uchwa  nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. z dnia
12 pa dziernika 2006 roku, 1 506 000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii E zostanie zaoferowanych
dotychczasowym akcjonariuszom Spó ki w drodze realizacji przys uguj cego im prawa poboru.

Za ka d  jedn  Akcj  posiadan  na koniec dnia ustalenia prawa poboru, czyli na koniec dnia
8 grudnia 2006 roku, akcjonariuszowi przys uguje jedno jednostkowe prawo poboru. Posiadanie trzech
praw poboru upowa nia do obj cia jednej Akcji serii E. W przypadku, gdy liczba Akcji serii E,
przypadaj ca danemu akcjonariuszowi z tytu u prawa poboru, nie b dzie liczb  ca kowit , ulegnie ona
zaokr gleniu w dó  do najbli szej liczby ca kowitej.

Zgodnie z postanowieniami art. 436 §1 i §2 KSH wykonanie prawa poboru akcji spó ki publicznej
nast puje w jednym terminie, w którym sk adane s  zarówno zapisy podstawowe, jak i zapisy
dodatkowe.

Zgodnie z art. 436 § 4 KSH, Akcje serii E, które nie zostan  obj te zapisami w trybie realizacji prawa
poboru (tj. nie zostan  obj te zapisami podstawowymi oraz nie zostan  obj te zapisami
dodatkowymi), zostan  przydzielone wed ug uznania Zarz du, po cenie nie ni szej ni  Cena Emisyjna
Akcji serii E w ramach wykonywania prawa poboru.

Akcje serii E nie s  uprzywilejowane.

Nie istniej  ograniczenia w zbywalno ci Akcji serii E oraz nie s  zwi zane obowi zki wiadcze
dodatkowych.

5.1.2. Terminy, wraz z wszelkimi mo liwymi zmianami obowi zywania oferty i opis
procedury sk adania zapisów

Zgodnie z postanowieniami Uchwa y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. z
dnia 12 pa dziernika 2006 roku w sprawie publicznej emisji akcji Spó ki dniem ustalenia prawa poboru
Akcji serii E jest dzie  8 grudnia 2006 roku.
Tabela 44 Harmonogram Oferty Akcji serii E

CZYNNO TERMIN

Dzie  ustalenia prawa poboru 8 grudnia 2006

Podanie do publicznej wiadomo ci ostatecznej Ceny Emisyjnej 13 grudnia 2006

Otwarcie Publicznej Emisji akcji serii E 15 grudnia 2006

Rozpocz cie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w
ramach wykonania prawa poboru 15 grudnia 2006

Zako czenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w
ramach wykonania prawa poboru 28 grudnia 2006

Przydzia  Akcji Serii E w ramach prawa poboru do 9 stycznia 2007
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Zamkni cie Publicznej Oferty w ramach prawa poboru 9 stycznia 2007

Rozpocz cie przyjmowania zapisów na Akcje serii E nieobj tych w
ramach Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach
wykonywania prawa poboru

10 stycznia 2007

Zako czenie przyjmowania zapisów na Akcje serii E nieobj tych w
ramach Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach
wykonywania prawa poboru

12 stycznia 2007

Przydzia  Akcji serii E nieobj tych w ramach Zapisów Podstawowych i
Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru 15 stycznia 2007

Zamkni cie Publicznej Oferty Akcji serii E 15 stycznia 2007

ród o: Emitent

Emitent mo e postanowi  o odst pieniu od przeprowadzenia Publicznej Oferty w wy ej wymienionych
terminach lub o ich zmianie. Informacja o odst pieniu od przeprowadzenia Publicznej Oferty
w powy szych terminach lub o zmianie któregokolwiek z nich zostanie podana do publicznej
wiadomo ci w trybie aneksu do Prospektu. Z o enie aneksu w sprawie zmiany jakiegokolwiek terminu
nie mo e nast pi  po jego up ywie. Aneks powinien zosta  zatwierdzony przed zmian  terminów
publicznej oferty.

Dzia anie przez pe nomocnika

Inwestor uprawniony do obj cia Akcji serii E mo e z o y  zapis za po rednictwem w a ciwie
umocowanego pe nomocnika.

Zasady dzia ania przez pe nomocnika reguluj  procedury domów maklerskich przyjmuj cych zapisy
na Akcje serii E.

Deponowanie akcji

Akcje zostan  automatycznie zdeponowane na rachunkach subskrybentów, z których sk adany jest
zapis.

Zasady i miejsce sk adania zapisów na Akcje serii E w ramach wykonywania prawa poboru

Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru dokonuj  zapisu podstawowego na Akcje serii E
w biurze maklerskim, w którym maj  zdeponowane prawa poboru, uprawniaj ce do obj cia Akcji serii
E w chwili sk adania zapisu.

Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru dokonuj  zapisu dodatkowego w biurze maklerskim,
w którym mia y zdeponowane Akcje w dniu ustalenia prawa poboru, tj. na koniec dnia 8 grudnia 2006
roku.

Mo liwe jest sk adanie zapisów na Akcje serii E za po rednictwem internetu, telefonu, faksu i za
pomoc  innych rodków technicznych, je eli tak  mo liwo  dopuszcza regulamin biura maklerskiego
przyjmuj cego zapisy.

W przypadku inwestorów, dla których rachunek papierów warto ciowych prowadzony jest przez
podmiot inny ni  biuro maklerskie (bank depozytariusz), zapisy oraz wp aty powinny by  dokonane w
biurze maklerskim realizuj cym zlecenia danego banku depozytariusza.

Procedura sk adania zapisów na Akcje serii E w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów
dodatkowych

Osoba uprawniona do wykonania prawa poboru winna z o y  trzy wype nione i podpisane
egzemplarze formularza zapisu.

Osoba posiadaj ca prawa poboru uprawniona jest do z o enia zapisu podstawowego. Osoba b d ca
akcjonariuszem w dniu ustalenia prawa poboru, czyli na koniec dnia 8 grudnia 2006 roku, jest równie
uprawniona do z o enia zapisu dodatkowego.

Sk adaj c zapis, inwestor winien podpisa  o wiadczenie b d ce integraln  cz ci  formularza zapisu,
w którym stwierdza, e:

 zapozna  si  z tre ci  Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu Spó ki oraz warunki Publicznej
Oferty Akcji serii E;

 zgadza si  na przydzielenie mu Akcji serii E zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie;
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 wyra a zgod  na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezb dnym do
przeprowadzenia Publicznej Oferty Akcji serii E, przyjmuje do wiadomo ci, e przys uguje mu
prawo wgl du do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz, e dane na formularzu
zapisu zosta y podane dobrowolnie.

Na dowód przyj cia zapisu osoba uprawniona otrzyma jeden egzemplarz wype nionego i podpisanego
formularza zapisu. Zapis na Akcje serii E jest bezwarunkowy, nieodwo alny w terminie zwi zania
zapisem, z zastrze eniem sytuacji opisanej w pkt. 5.1.6. Dokumentu Ofertowego. Wszelkie
konsekwencje wynikaj ce z niepe nego lub niew a ciwego wype nienia formularza zapisu ponosi
osoba sk adaj ca zapis.

Z o enie zapisu/zapisów w wykonaniu prawa poboru na wi ksz  liczb  Akcji serii E ni  wynikaj ca
z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru b dzie uznane za zapis/zapisy na liczb  Akcji serii
E wynikaj c  z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru.

Zwraca si  uwag  inwestorów na fakt, e zapis dodatkowy winien zosta  z o ony na odr bnym
formularzu zapisu. Formularz zapisu dost pny b dzie na stronie internetowej Domu Maklerskiego
PKO BP, Emitenta oraz Doradcy Finansowego.

Zapis dodatkowy na wi ksz  liczb  Akcji serii E ni  liczba Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie,
b dzie uznany za zapis na liczb  Akcji serii E oferowanych w Publicznej Ofercie.

Miejsce sk adania zapisów na Akcje serii E nie obj te w ramach wykonania prawa poboru oraz
zapisów dodatkowych

Zapisy na Akcje Oferowane, które nie zostan  obj te zapisami w trybie realizacji prawa poboru (nie
zostan  obj te zapisami podstawowymi oraz nie zostan  obj te zapisami dodatkowymi w odpowiedzi
na zaproszenie) przyjmowane b d  w POK DM PKO BP.

5.1.3. Wskazanie, kiedy i w jakich okoliczno ciach Oferta Publiczna mo e zosta
wycofana lub zawieszona oraz, czy wycofanie mo e wyst pi  po rozpocz ciu oferty

Wycofanie oraz zawieszenie Publicznej Oferty Akcji serii E mo e nast pi  wy cznie przed
rozpocz ciem przyjmowania zapisów na Akcje serii E.
W przypadku wycofania lub zawieszenia Publicznej oferty Akcji serii E, og oszenie w tej sprawie
zostanie podane do publicznej wiadomo ci w trybie aneksu do Prospektu.

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa przez podmioty
uczestnicz ce w Ofercie, albo uzasadnionego podejrzenia, e takie naruszenie mo e nast pi
Komisja mo e zakaza  w trybie art. 16 Ustawy o Ofercie rozpocz cia Oferty, b d  wstrzyma  jej
rozpocz cie na okres nie d u szy ni  10 dni roboczych.

Po rozpocz ciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane mo e nast pi  odwo anie Publicznej
Oferty jedynie z wa nych powodów. Do wa nych powodów nale y zaliczy  m.in.: (i) nag e
i nieprzewidywalne wcze niej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub wiata, które mog
mie  istotny negatywny wp yw na rynki finansowe, gospodark  kraju lub na dalsz  dzia alno  Spó ki,
w tym na zapewnienia przedstawione w Prospekcie przez Zarz d Spó ki, (ii) nag e i nieprzewidywalne
zmiany maj ce bezpo redni wp yw na dzia alno  operacyjn  Spó ki.

5.1.4. Opis zasad przydzia u i mo liwo ci dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu
nadp aconych kwot inwestorom

Osobom sk adaj cym zapis podstawowy na Akcje serii E w wykonaniu prawa poboru, przydzielona
zostanie liczba Akcji serii E wynikaj ca z tre ci zapisu pod nast puj cymi warunkami:

 z o enia formularza zapisu wype nionego zgodnie z zapisami Prospektu oraz
 z o enia zapisu na liczb  Akcji serii E nie wi ksz  ni  wynikaj ca z posiadanych praw poboru

oraz
 op acenia Akcji serii E b d cych przedmiotem zapisu zgodnie z odpowiednimi zapisami

Prospektu.

Jednocze nie nale y podkre li , e z o enie zapisu w wykonaniu prawa poboru na wi ksz  liczb
Akcji serii E ni  wynikaj ca z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru b dzie uznane za zapis
na liczb  Akcji serii E wynikaj c  z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru.
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Je eli nie wszystkie osoby uprawnione wykonaj  prawo poboru, to niesubskrybowane Akcje serii E
zostan  przeznaczone na realizacj  dodatkowych zapisów z o onych przez osoby posiadaj ce akcje
Spó ki na koniec dnia ustalenia prawa poboru. Je li zapisy dodatkowe opiewa  b d  na wi ksz
liczb  akcji ni  pozostaj ca do obj cia, Emitent dokona proporcjonalnej redukcji zapisów
dodatkowych. U amkowe cz ci akcji nie b d  przydzielane, podobnie jak nie b d  przydzielane akcje

cznie kilku inwestorom. Akcje nie przyznane w wyniku zaokr gle  zostan  przydzielone kolejno
subskrybentom, którzy dokonali zapisów na najwi ksz  liczb  akcji, a w przypadku równych zapisów o
przydziale zadecyduje losowanie (losowania dokona komputer).

Je eli w przypadku przydzia u Akcji serii E, dojdzie do nieprzydzielenia ca o ci lub cz ci Akcji serii E -
inwestorowi, na które z o y  zapis, na skutek redukcji zapisów dodatkowych lub z o enia przez
inwestora niewa nego zapisu, jak równie  w przypadku wyst pienia innej przyczyny powoduj cej
konieczno  zwrotu cz ci lub ca o ci wp aconej kwoty, wp acona przez inwestora kwota zostanie
zwrócona w sposób okre lony przez inwestora w formularzu zapisu.

Zwrot powy szych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowa .

5.1.5. Szczegó owe informacje na temat minimalnej lub maksymalnej wielko ci zapisu
(wyra onej ilo ciowo lub warto ciowo)

Minimalna liczba Akcji serii E na któr  inwestor b dzie móg  z o y  zapis to 1 sztuka.

Maksymalna liczba na któr  inwestor b dzie móg  z o y  zapis to:

- w ramach wykonywania prawa poboru - liczba akcji wynikaj ca z posiadanych praw poboru

- w ramach zapisów dodatkowych – 1 506 000 sztuk

- w przypadku przyjmowanie zapisów na akcje nieobj te w ramach wykonywania prawa poboru oraz
zapisów dodatkowych - liczba akcji nie wi ksza ni  liczba akcji nie obj tych w ramach wykonywania
prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
Informacja o liczbie akcji nie obj tych w ramach wykonywania prawa poboru oraz zapisów
dodatkowych zostanie podana do publicznej wiadomo ci w trybie okre lonym w art. 56 ust. 1 Ustawy
o Ofercie. Je eli nie wszystkie Akcje Oferowane zostan  obj te w trybie wykonania prawa poboru
(Zapis Podstawowy) oraz z o onych Zapisów Dodatkowych, Zarz d Emitenta b dzie móg  zaoferowa
niesubskrybowane Akcje serii E wed ug swojego uznania wytypowanym przez siebie inwestorom w
drodze imiennego zaproszenia.

5.1.6. Wskazanie terminu, w którym mo liwe jest wycofanie zapisu, o ile inwestorzy s
uprawnieni do wycofywania si  ze z o onego zapisu

W przypadku, gdy po rozpocz ciu przyjmowania zapisów, do publicznej wiadomo ci zosta
udost pniony aneks do niniejszego Prospektu dotycz cy zdarzenia lub okoliczno ci zaistnia ych przed
dokonaniem przydzia u akcji, o których Emitent powzi  wiadomo  przed tym przydzia em, osoba,
która z o y a zapis na akcje przed udost pnieniem aneksu mo e wycofa  zapis, sk adaj c w POK
Oferuj cego o wiadczenie na pi mie, w terminie 2 dni roboczych od dnia udost pnienia aneksu. Tym
samym Emitent jest obowi zany do odpowiedniej zmiany terminu przydzia u Akcji serii E w celu
umo liwienia Inwestorowi uchylenia si  od skutków prawnych z o onego zapisu.

5.1.7. Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wp at na papiery warto ciowe oraz
dostarczenie papierów warto ciowych

Zasady dokonywania wp at

Warunkiem skutecznego z o enia zapisu jest jego op acenie, w kwocie wynikaj cej z iloczynu liczby
akcji obj tych zapisem i ich ceny emisyjnej.

Wp ata na akcje musi by  uiszczona najpó niej wraz z dokonaniem zapisu.

Formy op acania zapisów powinny by  zgodne z procedurami domów maklerskich przyjmuj cych
zapisy.
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Jako dat  wp aty dokonanej przelewem uznaje si  dat  wp ywu rodków na w a ciwy rachunek
przyjmuj cego zapis.

Brak wp aty w terminie okre lonym w Prospekcie powoduje niewa no  ca ego zapisu. W przypadku
niepe nej wp aty zapis zostanie zrealizowany w liczbie akcji op aconych.

Wp aty na akcje nie podlegaj  oprocentowaniu.

Dostarczenie akcji

Przed rozpocz ciem oferty Emitent zawrze z Krajowym Depozytem umow  o rejestracj  w Krajowym
Depozycie akcji b d cych przedmiotem publicznej oferty. Przedmiotowa umowa b dzie mia a
charakter warunkowy. Rejestracja praw do Akcji serii E nast pi po dokonaniu przydzia u Akcji serii E
przez Emitenta.

Niezw ocznie po zarejestrowaniu przez S d Rejestrowy emisji Akcji Serii E, Zarz d podejmie dzia ania
maj ce na celu zarejestrowanie tych akcji przez KDPW.

5.1.8. Szczegó owy opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomo ci wraz
ze wskazaniem daty, kiedy to nast pi

W przypadku niedoj cia Publicznej Oferty do skutku z powodu niez o enia zapisów i prawid owego
op acenia co najmniej 1.000.000 Akcji serii E, og oszenie w tej sprawie zamieszczone b dzie
w terminie 14 dni po up ywie zamkni cia Publicznej Oferty w dzienniku ogólnopolskim, w siedzibie
Emitenta oraz w punktach przyjmowania zapisów na Akcje serii E.

Je eli Emitent nie dope ni obowi zku zg oszenia uchwa y o podwy szeniu kapita u zak adowego do
Krajowego Rejestru S dowego w terminie sze ciu miesi cy od dnia zatwierdzenia niniejszego
Prospektu lub s d rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwy szenia
kapita u zak adowego w drodze emisji Akcji serii E – w takim przypadku og oszenie w tej sprawie,
uka e si  w ci gu 7 dni od up yni cia powy szego terminu. Wp acone kwoty zostan  zwrócone bez
odsetek i odszkodowa  w ci gu 14 dni od ukazania si  og oszenia, o którym mowa.

Je eli S d odmówi zarejestrowania emisji Akcji serii E - w takim przypadku og oszenie o prawomocnej
decyzji S du uka e si  w ci gu 7 dni od uprawomocnienia si  postanowienia s du rejestrowego,
odmawiaj cego zarejestrowania podwy szenia kapita u zak adowego. Kwoty wp acone na Akcje serii
E zostan  zwrócone bez odsetek i odszkodowa  w ci gu 14 dni od ukazania si  og oszenia, o którym
mowa.

5.1.9. Procedury zwi zane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalno  praw do
subskrypcji papierów warto ciowych oraz sposób post powania z prawami do
subskrypcji papierów warto ciowych, które nie zosta y wykonane

Zgodnie z Uchwa  nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PROJPRZEM” S.A. z dnia
12 pa dziernika 2006 roku w sprawie Publicznej Emisji Akcji serii E Spó ki, za ka d  jedn  Akcj
posiadan  na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przys uguje jedno jednostkowe
prawo poboru. Posiadanie trzech praw poboru upowa nia do obj cia jednej Akcji serii E. W
przypadku, gdy liczba Akcji Serii E, przypadaj ca danemu akcjonariuszowi z tytu u prawa poboru, nie
b dzie liczb  ca kowit , ulegnie ona zaokr gleniu w dó  do najbli szej liczby ca kowitej.

W terminie sk adania zapisów osoby uprawnione do subskrybowania Akcji serii E w wykonaniu prawa
poboru, maj  prawo do z o enia zapisu podstawowego.

Osobami uprawnionymi do z o enia zapisu dodatkowego s  akcjonariusze Emitenta na dzie  prawa
poboru, nawet je eli zbyli prawo poboru mog , w terminie jego wykonania dokona  jednocze nie
zapisu dodatkowego na Akcje serii E.

Obrót prawami poboru z akcji notowanych na GPW b dzie odbywa  si  na zasadach okre lonych w
Szczegó owych Zasadach Obrotu Gie dowego.

Jednostk  transakcyjn  b dzie jedno jednostkowe prawo poboru przys uguj ce z jednej posiadanej w
dniu ustalenia praw poboru Akcji Emitenta. Obrót prawem poboru na GPW b dzie mo liwy
najwcze niej nast pnego dnia sesyjnego po dniu podania przez Emitenta do publicznej wiadomo ci
informacji o Cenie Emisyjnej Akcji serii E, jednak nie wcze niej ni  nast pnego dnia sesyjnego po dniu
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ustalenia prawa poboru. Prawa poboru s  notowane na GPW po raz ostatni na sesji gie dowej
odbywaj cej si  trzeciego dnia sesyjnego przed dniem zako czenia przyjmowania zapisów
podstawowych na Akcje serii E.

Okres notowa  praw poboru na GPW nie mo e by  krótszy ni  jeden dzie  sesyjny. Prawo poboru
notowane b dzie w systemie notowa , w którym notowane s  Akcje Emitenta. Szczegó owy terminarz
obrotu prawem poboru okre li i poda do publicznej wiadomo ci w drodze komunikatu Zarz d GPW.

Mo liwo  zbywania praw poboru za po rednictwem GPW przys uguje osobom posiadaj cym
w biurze maklerskim otwarty rachunek papierów warto ciowych, na którym zapisane s  prawa poboru.

Niewykonanie prawa poboru w terminie jego wykonanie, tj. niez o enie skutecznie zapisu wraz z
dokonaniem wp aty za obejmowane Akcje Serii E wi e si  z wyga ni ciem prawa poboru oraz utrat
rodków finansowych zainwestowanych w nabycie prawa poboru.

5.2. Zasady dystrybucji i przydzia u

5.2.1. Podmioty uprawnione do udzia u w ofercie

Osobami uprawnionymi do subskrybowania Akcji Serii E, w wykonaniu prawa poboru, s :
 akcjonariusze Emitenta w dniu ustalenia prawa poboru, którzy nie dokonali zbycia tego prawa

poboru do momentu z o enia zapisu na Akcji serii E,
 osoby, które naby y prawa poboru i nie dokona y ich zbycia do momentu z o enia zapisu na

Akcje serii E.

Dodatkowo, akcjonariusze, wed ug stanu na koniec dnia 8 grudnia 2006 roku s  uprawnieni w terminie
jego wykonania do z o enia zapisu dodatkowego obejmuj cego dowoln  liczb  Akcji serii E,
nie wi ksz  jednak ni  1 506 000 sztuk.

Zgodnie z art. 436 § 4 KSH, Akcje serii E, które nie zostan  obj te zapisami w trybie realizacji prawa
poboru (nie zostan  obj te zapisami podstawowymi oraz nie zostan  obj te zapisami dodatkowymi),
zostan  przydzielone wed ug uznania Zarz du, po cenie nie ni szej ni  Cena Emisyjna Akcji serii E.

5.2.2. W zakresie, w jakim jest to wiadome Emitentowi, nale y okre li , czy znaczni
akcjonariusze lub cz onkowie organów zarz dzaj cych, nadzorczych lub
administracyjnych Emitenta zamierzaj  uczestniczy  w subskrypcji w ramach oferty
oraz, czy którakolwiek z osób zamierza obj  ponad pi  procent papierów
warto ciowych b d cych przedmiotem oferty

Nie mo na wykluczy , e akcjonariusze Emitenta lub cz onkowie jego organów nadzorczych,
zarz dczych b d  administracyjnych b d  nabywa  Akcji Oferowane w Publicznej Ofercie.

5.2.3. Informacje podawane przed przydzia em

Podzia  oferty na transze

Nie dotyczy

Zmiana wielko ci transz

Nie dotyczy

Metoda lub metody przydzia u, które b d  stosowane w przypadku nadsubskrypcji

Je eli nie wszystkie osoby uprawnione wykonaj  prawo poboru, to niesubskrybowane Akcje serii E
zostan  przeznaczone na realizacj  dodatkowych zapisów z o onych przez osoby posiadaj ce akcje
Spó ki na koniec dnia ustalenia prawa poboru. Je li zapisy dodatkowe opiewa  b d  na wi ksz
liczb  akcji ni  pozostaj ca do obj cia, Emitent dokona proporcjonalnej redukcji zapisów
dodatkowych. U amkowe cz ci akcji nie b d  przydzielane, podobnie jak nie b d  przydzielane akcje

cznie kilku inwestorom. Akcje nie przyznane w wyniku zaokr gle  zostan  przydzielone kolejno
subskrybentom, którzy dokonali zapisów na najwi ksz  liczb  akcji, a w przypadku równych zapisów o
przydziale zadecyduje losowanie (losowania dokona komputer).



Dokument Ofertowy

                                                                                              Prospekt Emisyjny Akcji PROJPRZEM SA160

Opis wszystkich wcze niej ustalonych sposobów preferencyjnego traktowania okre lonych
rodzajów inwestorów lub okre lonych grup powi zanych

Brak jest jakichkolwiek preferencji przy nabyciu Akcji serii E.

Sposób traktowania przy przydziale akcji

Emitent nie przewiduje w trakcie przydzia u szczególnego traktowania inwestorów bior cych udzia  w
Publicznej Ofercie w odniesieniu do firmy za po rednictwem której lub przez któr  dokonywa  on
zapisu na Akcje serii E.

Minimalna wielko  pojedynczego przydzia u

Minimalna wielko  pojedynczego przydzia u to 1 akcja.

Termin zako czenia Publicznej Oferty

Termin zako czenia Publicznej Oferty zosta  wskazany w pkt. 5.1.2. Dokumentu Ofertowego.

Wielokrotne zapisy

Dopuszcza si  sk adanie zapisów wielokrotnych.

5.2.4. Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych papierów
warto ciowych wraz ze wskazaniem, czy dopuszczalne jest rozpocz cie obrotu
przed dokonaniem tego zawiadomienia

Inwestorzy b d  zawiadamiani o liczbie przydzielonych im akcji zgodnie z praktyk domów maklerskich
przyjmuj cych zapisy.

5.2.5. Nadprzydzia  i opcja dodatkowego przydzia u typu „green shoe”

Nie przewiduje si  wyst pienia nadprzydzia u i opcji dodatkowego przydzia u.

5.3. Cena

5.3.1. Wskazanie ceny, po której b d  oferowane papiery warto ciowe.
W przypadku, gdy cena nie jest znana lub gdy nie istnieje ustanowiony lub p ynny
rynek dla danych papierów warto ciowych, nale y wskaza  metod  okre lenia ceny
oferty wraz ze wskazaniem osoby okre laj cej kryteria s u ce do ustalenia ceny
lub formalnie odpowiedzialnej za ustalenie ceny. Wskazanie wielko ci kosztów
i podatków, które w tym przypadku musi ponie  inwestor zapisuj cy si  na papiery
warto ciowe lub je nabywaj cy

Zgodnie z ust. 7 Uchwa y nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. z dnia 12
pa dziernika 2006 roku Walne Zgromadzenie upowa ni o Zarz d Spó ki do ustalenia Ceny Emisyjnej
Akcji serii E po akceptacji Rady Nadzorczej

Cena Emisyjna dla Akcji serii E w wykonaniu prawa poboru (dla zapisów podstawowych), dla zapisów
dodatkowych oraz dla zapisów na Akcje serii E nie obj tych w ramach prawa poboru b dzie
jednakowa.

Cena Emisyjna dla Akcji serii E nie b dzie wi ksza ni  cena maksymalna Akcji serii E ustalona na 39
z otych.

Jednocze nie Emitent zwraca uwag  inwestorom na zapisy pkt. 5.1.6 Wskazanie terminu, w którym
mo liwe jest wycofanie zapisu, o ile inwestorzy s  uprawnieni do wycofywania si  ze z o onego
zapisu z cz ci „Dokument Ofertowy” Informacje o warunkach Oferty.
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5.3.2. Koszty i podatki, które musi ponie  inwestor zapisuj cy si  na Akcje Oferowane

Z o enie zapisu na Akcje Oferowane serii E nie skutkuje opodatkowaniem tej transakcji podatkiem
dochodowym. W wietle postanowie  Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wydatek na nabycie akcji stanowi koszt
uzyskania przychodu, który b dzie zrealizowany dopiero przy zbyciu tych akcji (zasady dotycz ce
opodatkowania dochodów ze sprzeda y akcji s  wskazane w punkcie 4.11 w cz ci Dokument
Ofertowy).

Stosownie do postanowie  art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynno ci Cywilnoprawnych sprzeda
papierów warto ciowych domom maklerskim i bankom prowadz cym dzia alno  maklersk  oraz
sprzeda  papierów warto ciowych dokonywana za po rednictwem domów maklerskich lub banków
prowadz cych dzia alno  maklersk  jest zwolniona z podatku od czynno ci cywilnoprawnych, co
oznacza, e z o enie zapisu na Akcje Oferowane nie b dzie skutkowa  opodatkowaniem w zakresie
podatku od czynno ci cywilnoprawnych. Dom maklerski przyjmuj cy zapisy nie b dzie pobiera
prowizji od z o onego zapisu.

5.3.3. Zasady podania do publicznej wiadomo ci ceny papierów warto ciowych w ofercie

Informacje o ostatecznej wysoko ci Ceny Emisyjnej Akcji serii E zostanie podana przed rozpocz ciem
zapisów na Akcje serii E (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie) poprzez przekazanie informacji do
KNF oraz do publicznej wiadomo ci w sposób, w jaki zosta  udost pniony Prospekt, oraz w trybie
okre lonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

5.3.4. Je eli posiadaczom akcji Emitenta przys uguje prawo pierwokupu i prawo to
zostanie ograniczone lub cofni te, wskazanie podstawy ceny emisji, je eli emisja
jest dokonywana za gotówk , wraz z uzasadnieniem i beneficjentami takiego
ograniczenia lub cofni cia prawa pierwokupu

Publiczna Oferta jest publiczn  subskrypcj  akcji przez akcjonariuszy, którym s u y prawo poboru,
stosownie do art. 431 § 2 pkt 2 KSH.

5.3.5. W przypadku, gdy wyst puje lub mo e wyst powa  znacz ca rozbie no
pomi dzy cen  papierów warto ciowych w ofercie publicznej a faktycznymi
kosztami gotówkowymi poniesionymi na nabycie papierów warto ciowych przez
cz onków organów administracyjnych, zarz dzaj cych lub nadzorczych albo osoby
zarz dzaj ce wy szego szczebla lub osoby powi zane w transakcjach
przeprowadzonych w ci gu ostatniego roku, lub te  papierów warto ciowych, które
maj  oni prawo naby  - porównanie op at ze strony inwestorów w ofercie publicznej
oraz efektywnych wp at gotówkowych dokonanych przez takie osoby

W grudniu 2005 r Zdzis aw Klimkiewicz – Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej naby  1 000 akcji
imiennych uprzywilejowanych po cenie 14,20 z .
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5.4. Plasowanie i gwarantowanie

5.4.1. Nazwa i adres koordynatora(ów) ca o ci i poszczególnych cz ci oferty oraz,
w zakresie znanym Emitentowi lub oferentowi, podmiotów zajmuj cych si
plasowaniem w ró nych krajach, w których ma miejsce oferta

Podmiotem Oferuj cym w publicznym obrocie jest:

Dom Maklerski PKO BP S.A.

ul. Pu awska 15

02-515 Warszawa

5.4.2. Nazwa i adres agentów ds. p atno ci i podmiotów wiadcz cych us ugi depozytowe
w ka dym kraju

Nie przewiduje si  agentów ds. p atno ci. Po zatwierdzeniu Prospektu przewiduje si  korzystanie z
us ug Krajowego Depozytu Papierów Warto ciowych S.A., który na polskim rynku kapita owym pe ni
rol  g ównego podmiotu wiadcz cego us ugi depozytowe.

5.4.3. Nazwa i adres podmiotów, które podj y si  gwarantowania emisji na zasadach
wi cego zobowi zania oraz nazwa i adres podmiotów, które podj y si
plasowania oferty bez wi cego zobowi zania lub na zasadzie „do o enia
wszelkich stara ”. Wskazanie istotnych cech umów, wraz
z ustalonym limitem gwarancji. W sytuacji, gdy nie ca a emisja jest obj ta
gwarancj , nale y wskaza  cz  niepodlegaj c  gwarancji. Wskazanie ogólnej
kwoty prowizji za gwarantowanie i za plasowanie

Nie przewiduje si  podpisania umowy o subemisj  us ugow  i inwestycyjn  dotycz c  emisji Akcji serii
E, w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

5.4.4. Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji

Nie dotyczy Emitenta.
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6. Dopuszczenie papierów warto ciowych do obrotu i ustalenia dotycz ce
obrotu

6.1. Wskazanie, czy oferowane papiery warto ciowe s  lub b d  przedmiotem
wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzgl dnieniem ich dystrybucji na rynku
regulowanym lub innych rynkach równowa nych wraz z okre leniem tych
rynków

Na podstawie niniejszego prospektu Spó ka wyst pi do Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie
S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym:

 od 1 000 000 do 1 506 000 akcji zwyk ych na okaziciela serii E o warto ci nominalnej 1,00
z oty ka da,

 od 1 000 000 do 1 506 000 praw do akcji zwyk ych na okaziciela serii E o warto ci nominalnej
1,00 z oty ka da,

 4 518 000 jednostkowych praw poboru Akcji serii E.

Ostateczna liczba dopuszczanych i wprowadzanych Akcji serii E oraz Praw do Akcji serii E zale e
b dzie od liczby faktycznie obj tych Akcji serii E.

Obrót prawami poboru na GPW b dzie odbywa  si  na zasadach okre lonych w Szczegó owych
Zasadach Obrotu Gie dowego.

Jednostk  transakcyjn  b dzie jedno prawo poboru. Obrót prawem poboru na GPW b dzie mo liwy
najwcze niej nast pnego dnia sesyjnego po dniu podania przez Emitenta do publicznej wiadomo ci
informacji o Cenie Emisyjnej Akcji serii E, jednak nie wcze niej ni  nast pnego dnia sesyjnego po dniu
prawa poboru. Prawa poboru s  notowane na GPW po raz ostatni na sesji gie dowej odbywaj cej si
trzeciego dnia sesyjnego przed dniem zako czenia przyjmowania zapisów na Akcje serii E.

Okres notowa  praw poboru na GPW nie mo e by  krótszy ni  jeden dzie  sesyjny. Prawo poboru
notowane b dzie w systemie notowa , w którym notowane s  akcje Emitenta. Szczegó owy terminarz
obrotu prawem poboru okre li i poda do publicznej wiadomo ci w drodze komunikatu Zarz d GPW.

Niewykonanie prawa poboru w terminie jego wykonania, tj. nie z o enie skutecznego zapisu wraz
z dokonaniem wp aty za obejmowane Akcje serii E wi e si  z wyga ni ciem prawa poboru oraz
utrat  rodków finansowych zainwestowanych w nabycie prawa poboru.

6.2. Wszystkie rynki regulowane lub rynki równowa ne, na których zgodnie z
wiedz  Emitenta, s  dopuszczone do obrotu papiery warto ciowe tej samej
klasy, co papiery warto ciowe oferowane lub dopuszczone do obrotu

Akcje zwyk e na okaziciela serii A-1, B, C, D Emitenta s  przedmiotem obrotu na rynku podstawowym
Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.
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6.3. Nazwa i adres podmiotów posiadaj cych wi ce zobowi zanie do dzia ania
jako po rednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniaj c p ynno  za
pomoc  kwotowania ofert kupna i sprzeda y („bid” i „offer”), oraz
podstawowych warunków ich zobowi zania

Animatorem Emitenta jest Dom Maklerski BZ WBK S.A.. Zgodnie z § 88 ust. 1 Regulaminu GPW
animatorem jest cz onek gie dy lub podmiot, który na podstawie umowy z Emitentem zobowi e si  do
wspomagania p ynno ci danego instrumentu finansowego. Dzia anie animatora polega na sk adaniu
na rachunek w asny zlece  kupna i sprzeda y akcji Emitenta.

6.4. Informacje dotycz ce plasowania innych papierów warto ciowych Emitenta

Zgodnie z Uchwa  nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 pa dziernika 2006 roku
kapita  zak adowy PROJPRZEM S.A. zostaje warunkowo podwy szony o kwot  180 000 (s ownie: sto
osiemdziesi t tysi cy) z otych, w drodze emisji 180 000 akcji serii F po cenie emisyjnej równej wy szej
z cen: 90% ceny emisyjnej akcji serii E albo 90% redniej arytmetycznej rynkowych kursów
zamkni cia akcji Spó ki na okaziciela notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie d
Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. w III kwartale 2006 roku. Prawo do obj cia akcji serii F
przys ugiwa  b dzie posiadaczom 180.000 warrantów subskrypcyjnych serii A.

Warranty b d  przydzielane proporcjonalnie za ka dy rok trwania Programu Motywacyjnego, czyli:

za 2007 rok – 60 000 (s ownie: sze dziesi t tysi cy),

za 2008 rok – 60 000 (s ownie: sze dziesi t tysi cy),

za 2009 rok – 60 000 (s ownie: sze dziesi t tysi cy).

Przydzia  warrantów subskrypcyjnych:

60,0% Warrantów serii A przeznacza si  do obj cia przez Zarz d Spó ki. Podzia u Warrantów na
osoby wchodz ce w sk ad Zarz du Spó ki dokonuje Rada Nadzorcza Spó ki.

40,0% Warrantów serii A przeznacza si  do obj cia przez kluczowych pracowników Spó ki, cz onków
zarz dów oraz kluczowych pracowników spó ek zale nych obj tych Programem Motywacyjnym.

Warranty i akcje serii F zostan  zaoferowane kluczowym pracownikom spó ki zgodnie z tre ci
uchwa y nr 4 z dnia 12 pa dziernika 2006 roku w sprawie przyj cia Programu Motywacyjnego dla
kadry mened erskiej Spó ki. Na podstawie za o e  przedstawionych w wy ej wymienionej uchwale
Zarz d PROJPRZEM S.A. opracuje regulamin Programu Motywacyjnego, który podlega zatwierdzeniu
przez Rad  Nadzorcz  spó ki. Rada Nadzorcza mo e w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego na
wniosek zarz du Spó ki wprowadzi  do regulaminu Programu Motywacyjnego postanowienia
odbiegaj ce od za o e  przyj tych w wy ej wymienionej uchwale, o ile uzna, e zmiany takie
zwi ksz  motywacyjny charakter Programu Motywacyjnego i nie wywr  negatywnego wp ywu na
dzia alno  Spó ki, za wyj tkiem postanowie  w kwestii czasu trwania Programu Motywacyjnego, akcji
obj tych Programem Motywacyjnym, ich ceny emisyjnej oraz kryteriów przydzia u akcji.

6.5. Dzia ania stabilizuj ce cen  w zwi zku z ofert

Emitent nie przewiduje podj cia dzia a  zmierzaj cych do stabilizacji kursu akcji.

6.6. Informacje na temat w a cicieli papierów warto ciowych obj tych sprzeda

Na podstawie niniejszego Prospektu nie nast puje sprzeda  akcji Emitenta znajduj cych si  w
posiadaniu obecnych akcjonariuszy.
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7. Koszty emisji / oferty

Koszty emisji akcji serii E wynios  w zale no ci od ilo ci obj tych akcji i ceny ich sprzeda y od 999
tys. z  do 1 595 tys. z  i pokryte zostan  przez Emitenta.

Tabela 45. Szacunkowe koszty emisji akcji serii E (tys. z )

Wyszczególnienie w tys. z

Koszty sporz dzenia Prospektu (koszty sta e) 237

Druk i dystrybucja Prospektu (koszty sta e) 40

Inne koszty zwi zane z ofert  (koszty sta e) 100

Koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty (koszty zmienne uzale nione od
wielko ci oferty i ceny emisyjnej)

od 622 do 1 218

Razem od 999 do 1 595

ród o: Emitent

Tabela 46. Szacunkowe wp ywy brutto, koszty emisji, wp ywy netto akcji serii E (tys. z )

Za o enia wp ywy brutto koszty emisji wp ywy netto

Wariant I (1.000.000 sztuk akcji, cena emisyjna 30,00 z  za
akcj ) 30 000 999 29 001

Wariant II (1.000.000 sztuk akcji, cena emisyjna 39,00 z  za
akcj ) 39 000 1 185 37 815

Wariant III (1.506.000 sztuk akcji, cena emisyjna 30,00 z  za
akcj ) 45 180 1 314 43 866

Wariant IV (1.506.000 sztuk akcji, cena emisyjna 39,00 z  za
akcj ) 58 734 1 595 57 139

ród o: Emitent

Koszty emisji Akcji serii E poniesione przy podwy szeniu kapita u zak adowego Emitenta pomniejsz
kapita  zapasowy Spó ki do wysoko ci nadwy ki warto ci emisji nad warto ci  nominalna akcji.
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8. Rozwodnienie

8.1. Wielko  i warto  procentowa natychmiastowego rozwodnienia
spowodowanego ofert

Emitent nie posiada oficjalnych deklaracji akcjonariuszy Projprzem S.A., co do partycypowania
w podwy szonym kapitale, w zwi zku z tym wielko  i warto  procentow  spowodowanego ofert
rozwodnienia obliczono przy za o eniu, e dotychczasowi akcjonariusze nie obejm  skierowanej do
nich nowej Oferty.

Tabela 47: Struktura akcjonariatu przed emisja na dzie  13 listopada 2006

Imi i nazwisko
(nazwa)

ilo akcji
uprzywilejowanych
na dzie raportu III

kw. 2006

ilo akcji
zwyk ych na

dzie
przekazania
raportu za III

kw. 2006
% w kapitale

akcyjnym

ilo g osów
na dzie

przekazania
raportu za III

kw. 2006

% g osów na
WZA stan na

dzie
przekazania
raportu za III

kw. 2006

Zdzis aw
Klimkiewicz 154 750 71 148 5,0% 690 148 10,9%

ING TFI S.A. - 650 147 14,4% 650 147 10,3%

Lukrecjan
Marzec 154 750 - 3,4% 619 000 9,8%

Otwarty Fundusz
Emerytalny
„DOM” - 584 067 12,9% 584 067 9,3%

Pawe  D u ewski 105 000 46 875 3,4% 466 875 7,4%

Wac aw
Tomaszewski 105 000 25 000 2,9% 445 000 7,1%

Pozostali 78 375 2 542 888 58,0% 2 856 388 45,3%

Razem 597 875 3 920 125 100,0% 6 311 625 100,0%

W ramach serii E Emitent zamierza wyemitowa  do 1 506 000 akcji zwyk ych na okaziciela. W
przypadku, obj cia Akcji nowej oferty przez nowych akcjonariuszy, akcje ulegn  rozwodnieniu w
sposób przedstawiony poni ej:
Tabela 48: Struktura akcjonariatu po emisji Akcji serii E.

Imi i nazwisko
(nazwa)

ilo akcji
uprzywilejowanych
na dzie raportu III

kw. 2006

ilo akcji
zwyk ych na

dzie
przekazania
raportu za III

kw. 2006
% w kapitale

akcyjnym

ilo g osów
na dzie

przekazania
raportu za III

kw. 2006

% g osów na
WZA stan na

dzie
przekazania
raportu za III

kw. 2006

Zdzis aw
Klimkiewicz 154 750 71 148 3,7% 690 148 8,8%

ING TFI S.A. - 650 147 10,8% 650 147 8,3%

Lukrecjan
Marzec 154 750 - 2,6% 619 000 7,9%

Otwarty Fundusz
Emerytalny
„DOM” - 584 067 9,7% 584 067 7,5%
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Pawe  D u ewski 105 000 46 875 2,5% 466 875 6,0%

Wac aw
Tomaszewski 105 000 25 000 2,2% 445 000 5,7%

Pozostali 78 375 4 048 888 68,5% 4 362 388 55,8%

Razem 597 875 5 426 125 100,0% 7 817 625 100,0%

Tabela 49: Rozwodnienie w podziale na poszczególne serie akcji PROJPRZEM S.A.*

Seria akcji Liczba akcji
% ogólnej

liczby akcji Liczba g osów % ogólnej liczby g osów

Seria A 587 875 9,8 2 351 500 30,2

Seria A-1** 1 742 125 28,9 1 742 125 22,4

Seria B 688 000 11,4 688 000 8,8

Seria C

1 100 000 18,3 1 100 000 14,1

Seria D 400 000 6,6 400 000 5,1

Seria E 1 506 000 25,0 1 506 000 19,3

cznie 6 024 000 100 7 787 625 100

*Rozwodnienie zosta o wyliczone przy za o eniu, e zostan  obj te wszystkie oferowane akcje serii E  **.Ze wzgl du na fakt, e
w latach 2003-2004 Emitent dokona  umorzenia akcji w drodze skupu z rynku gie dowego, w wyniku czego zmieni a si  liczba
akcji i g osów, nie jest mo liwe ustalenie akcje jakich serii i w jakich proporcjach zosta y umorzone. Zgodnie z zasad  wyceny
aktywów wed ug metody FIFO Spó ka przyj a, e umorzone zosta y akcje serii A-1.
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9. Informacje dodatkowe

9.1. Opis zakresu dzia a  doradców zwi zanych z emisj

Informacje dotycz ce doradców zwi zanych z emisj  oraz opis zakresu ich dzia a  zosta y
przedstawione w pkt 1. Dokumentu Rejestracyjnego

9.2. Wskazanie innych informacji, które zosta y zbadane lub przejrzane przez
uprawnionych bieg ych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporz dzili
oni raport

Nie by y sporz dzane dodatkowe raporty przez bieg ych rewidentów, z wyj tkiem dotycz cych
wskazanych w prospekcie historycznych informacji finansowych.

9.3. Dane na temat eksperta

W prospekcie nie zamieszczono o wiadczenia, ani raportu osoby okre lanej jako ekspert.

9.4. Potwierdzenie, e informacje uzyskane od osób trzecich zosta y dok adnie
powtórzone. ród a tych informacji

Informacje uzyskane od osób trzecich zosta y powtórzone przez nas dok adnie. Wedle naszej
najlepszej wiedzy, informacje te nie pomijaj  istotnych faktów, nie wprowadzaj  w b d ani te  nie s
nierzetelne. W przypadkach segregowania lub agregowania danych liczbowych z zewn trznych róde
do o yli my wszelkich stara , by jak najwierniej odzwierciedli  rzeczywisto  ekonomiczn .
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ZA CZNIKI

DEFINICJE I SKRÓTY ZASTOSOWANE W PROSPEKCIE

Skrót Definicja

Akcje Oferowane, Akcje Serii E Nie mniej ni  1 000 000 i nie wi cej ni  1
506 000 akcji zwyk ych na okaziciela serii E
o warto ci nominalnej 1 z  ka da

Akcjonariusz W a ciciel akcji Spó ki

BBP-BBP Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze
Budownictwa Przemys owego

Cena Emisyjna Cena emisyjna Akcji Oferowanych

Doradca Finansowy CC Group Spó ka z Ograniczon
Odpowiedzialno ci

Doradca Prawny Kancelaria Radców Prawnych Leszek
Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy Spó ka
Komandytowa

Dyrektywa 2003/71/WE Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada
2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego
publikowanego w zwi zku z publiczn  ofert
lub dopuszczeniem do obrotu papierów
warto ciowych i zmieniaj c  dyrektyw
2001/34/WE

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej

GPW, Gie da Gie da Papierów Warto ciowych w
Warszawie Spó ka Akcyjna

Grupa Kapita owa PROJPRZEM S.A., Grupa
Kapita owa Emitenta

Spó ka oraz podmioty od niej zale ne i z ni
stowarzyszone w rozumieniu Ustawy o
rachunkowo ci – obj te konsolidacj  i
wy czone z niej

GUS G ówny Urz d Statystyczny

KNF, Komisja Komisja Nadzoru Finansowego

Kodeks Cywilny, k.c.. KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku –
Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz.
932)

Kodeks Handlowy, k.h., KH Rozporz dzenie Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 roku
Kodeks handlowy (Dz.U. z 1934 r., Nr 57,
poz. 502, z pó n.zm.)

Kodeks Spó ek Handlowych, KSH, k.s.h. Ustawa z dnia 15 wrze nia 2000 r. – Kodeks
spó ek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94,
poz. 1037, z pó n. zm.)

Krajowy Depozyt, KDPW Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych
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Spó ka Akcyjna z siedzib  w Warszawie

KRS Krajowy Rejestr S dowy

KW Ksi ga Wieczysta

MSR, MSSF Mi dzynarodowe Standardy
Rachunkowo ci, zwane obecnie
Mi dzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczo ci Finansowej

NWZA, NWZ, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy PROJPRZEM Spó ka Akcyjna

Oferta Publiczna, Oferta, Publiczna Oferta Oferta nabycia Akcji Oferowanych

Oferuj cy, DM PKO BP Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
Spó ka Akcyjna

PKB Produkt Krajowy Brutto

PLN, z , z oty Jednostka monetarna Rzeczpospolitej
Polskiej

Prawa do Akcji Serii E, PDA Nie mniej ni  1000 000 i nie wi cej ni
1 506 000 praw do akcji serii E

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo
Dewizowe (Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665,
z pó n. zm.)

Prospekt, Prospekt Emisyjny Dokument sporz dzony zgodnie z
Rozporz dzeniem o Prospekcie, który
zawiera informacje o Spó ce

PSR Polskie Standardy Rachunkowo ci

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza PROJPRZEM Spó ka
Akcyjna

Regulamin GPW, Regulamin Gie dy Regulamin Gie dy Papierów Warto ciowych
w Warszawie S.A.

Rozporz dzenie o Prospekcie Rozporz dzenie Komisji WE nr 809/2004 z
dnia 29 kwietnia 2004 roku wdra aj ce
Dyrektyw  2003/71/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie informacji
zawartych w prospektach emisyjnych oraz
formy w czania przez odniesienie i
publikacj  takich prospektów emisyjnych
oraz upowszechnianie reklam

Rozporz dzenie o Raportach Bie cych i
Okresowych

Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 21
marca 2005 roku w sprawie informacji
bie cych i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów warto ciowych
(Dz.U. z 2005 r., Nr 49, poz. 463)

Spó ka, Emitent, PROJPRZEM,
PROJPRZEM S.A.

PROJPRZEM Spó ka Akcyjna z siedzib  w
Bydgoszczy

Statut Statut PROJPRZEM Spó ka Akcyjna

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o
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Krajowym Rejestrze S dowym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209, z
pó n.zm.)

Ustawa o Nadzorze Ustawa z 8 lipca 2005 roku o nadzorze nad
rynkiem kapita owym (Dz. U. z 2005 r., Nr
183, poz. 1538)

Ustawa o Obrocie Instrumentami
Finansowymi

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 rou o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r.,
nr 183, poz. 1538)

Ustawa o Ofercie Publicznej, Ustawa o
Ofercie

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spó kach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr
184, poz. 1539)

Ustawa o Rachunkowo ci Ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 roku o
rachunkowo ci (tekst jednolity: Dz. U. z 2002
r., Nr 76, poz. 694, z pó n.zm.)

WZA, Walne Zgromadzenie, Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, Walne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
PROJPRZEM Spó ka Akcyjna

Zarz d Zarz d PROJPRZEM Spó ka Akcyjna

STATUT PROJPRZEM S.A.

Rozdzia  I. Postanowienia ogólne
§ 1

1. Nazwa Spó ki brzmi: PROJPRZEM Spó ka Akcyjna.Spó ka mo e u ywa  skrótu nazwy:
PROJPRZEM S.A.

2. Siedzib  Spó ki jest miasto Bydgoszcz.

3. Spó ka dzia a na podstawie postanowie  obowi zuj cych przepisów prawa i niniejszego Statutu.

§ 2

1. Przedmiotem dzia alno ci Spó ki b dzie:

1) budownictwo ogólne i in ynieria l dowa PKD 45.21,

2) wykonywanie konstrukcji i pokry  dachowych PKD 45.22,

3) wykonywanie robót budowlanych drogowych PKD 45.23,

4) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych PKD 45.25,

5) wykonywanie instalacji budowlanych PKD 45.3,

6) wykonywanie robót budowlanych wyko czeniowych PKD 45.4,

7) produkcja konstrukcji metalowych i ich cz ci PKD 28.11,

8) obróbka metali i nak adanie pow ok na metale PKD 28.51,

9) obróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 28.52,

10) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej PKD 28.12,
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11) produkcja pojemników i zbiorników metalowych PKD 28.21,

12) produkcja maszyn dla rolnictwa PKD 29.32.A.,

13) produkcja maszyn dla budownictwa PKD 29.52.A.,

14) dzia alno  poligraficzna PKD 22.22,

15) dzia alno  introligatorska PKD 22.23,

16) produkcja systemów do sterowania procesami przemys owymi PKD 33.30.Z.,

17) sprzeda  maszyn i urz dze  przemys owych PKD 51.14.Z.,

18) lokowanie rodków finansowych w papiery warto ciowe i inne transakcje zwi zane z papierami
warto ciowymi wykonywane na w asny rachunek PKD 63.23.Z.,

19) zagospodarowywanie i sprzeda  nieruchomo ci na w asny rachunek PKD 70.11,

20) kupno i sprzeda  nieruchomo ci na w asny rachunek PKD 70.12,

21) dzia alno  w zakresie projektowania budowlanego i technologicznego PKD 74.20.A.,

22) reklama PKD 74.40.Z.,

23) badania i analizy techniczne w dziedzinie budownictwa PKD 74.30.Z.,

24) po rednictwo w interesach PKD 74.84.B.,

25) wynajem pomieszcze  PKD 70.20.Z.,

26) towarowy transport drogowy PKD 60.24.

2. Spó a prowadzi dzia alno  w kraju i za granic , w szczególno ci Spó ka mo e otwiera  oddzia y i
przedstawicielstwa na terenie ca ego kraju i za granic .

3. Spó ka mo e zak ada  i by  udzia owcem lub akcjonariuszem spó ek krajowych i zagranicznych
oraz mo e uczestniczy  w innych krajowych i zagranicznych organizacjach gospodarczych.

4. Czast trwania Spó ki jest nieograniczony.

5. Wykre lony.

Rozdzia  II. Kapita  zak adowy i akcje
§ 3

1. Kapita  zak adowy Spó ki wynosi 4 518 000 (cztery miliony pi set osiemna cie tysi cy) z otych i
jest podzielony na 597 875 (pi set dziewi dziesi t siedem tysi cy osiemset siedemdziesi t pi )
akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 3 920 125 (trzy miliony dziewi set dwadzie cia
tysi cy sto dwadzie cia pi )  akcji zwyk ych na okaziciela o warto ci nominalnej po 1 (jeden) z oty
ka da.

2. Akcje Spó ki mog  by  akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi. Akcje Spó ki na okaziciela s
akcjami zwyk ymi, a akcje imienne obj te przez za o ycieli Spó ki (akcje za o ycielskie) s  akcjami
uprzywilejowanymi w ten sposób, e na jedna akcj  przypadaj  w g osowaniu cztery g osy.

3. Akcje za o ycielskie uprzywilejowane mog  by  zbywane wy cznie pomi dzy w a cicielami takich
akcji. Naruszenie tego ograniczenia, a tak e zamiana akcji imiennej na akcj  na okaziciela powoduj
wyga ni cie uprzywilejowania z chwil  zaj cia ka dego z tych zdarze .

4. Akcje za o ycielskie i inne akcje imienne zostaja na danie akcjonariusza zamienione na akcje na
okaziciela. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych nast powa  b dzie w trybie regulaminu
zatwierdzonego przez Rad  Nadzorcz . Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mo e podj  uchwa e o
zamianie wszystkich akcji imiennych nieuprzywilejowanych ka dej emisji na akcje zwyk e na
okaziciela. Akcje na okaziciela nie podlegaj  zamianie na akcje imienne.

5. Przywileje okre lone w ust. 2 zachowuje akcjonariusz przechodz cy z PROJPRZEM S.A. na rent
lub emerytur , a tak e nabywaj cy prawa do akcji w wyniku spadkobrania lub darowizny, je eli
spe nia warunki zaliczalno ci do pierwszej grupy podatników okre lone obowi zuj cymi przepisami o
podatku od spadków i darowizn.
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§ 4

1. Z zastrze eniem postanowie  § 3 akcje imienne s  zbywalne bez ogranicze .

2. Zbycie akcji imiennej wymaga poinformowania Zarz du o przeniesieniu akcji imiennej na innego
akcjonariusza; obowi zek ten obci a zbywaj cego.

§ 5

Przewidziane prawem og oszenia Spó ki zamieszczane b d  w Monitorze S dowymi i Gospodarczym
i Monitorze Polskim B.

§ 6

1. Podwy szenie kapita u zak adowego mo e nast pi  albo w drodze przeniesienia do niego cz ci
rodków funduszu rezerwowego albo w drodze subskrypcji dalszych emisji akcji imiennych lub na

okaziciela, wydawanych za wk ady pieni ne i niepieni ne.

Emisja nowych akcji mo e by  dokonana po ca kowitym wp aceniu kapita u poprzedniej emisji, a
wymienione formy podwy szenia kapita u akcyjnego mog  by  stosowane oddzielnie lub cznie,
stosownie do tre ci uchwa y Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwy szeniu kapita u akcyjnego.

2. Spó ka ma prawo na podstawie uchwa y Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy emitowac obligacje,
w tym obligacje zamienne na akcje.

3. Zarz d jest obowi zany do prowadzenia ksi gi wszystkich akcji imiennych i wiadectw
tymczasowych (ksi gi akcyjnej).

Rozdzia  III. Fundusze i rachunkowo
§ 7

1. Spó ka tworzy kapita  zapasowy oraz fundusze rezerwowe – ustalone uchwa a Walnego
Zgromadzenia.

2. Spó ka mo e tworzy  inne fundusze na mocy uchwa y Walnego Zgromadzenia.

3. Cz  rodków funduszu zapasowego w wielko ci przkraczaj ca obligatoryjny odpis mo e by
przeniesiona uchwa  Zgromadzenia Akcjonariuszy do funduszu rezerwowego Spó ki, pod warunkiem
zachowania na koncie funduszu zapasowego nie mniej ni  jednej trzeciej aktualnego kapita u
zak adowego Spó ki.

§ 8

1. Zysk pomniejszony o obligatoryjne obci enia stanowi zysk do podzia u (czysty zysk roczny).

2. Z zysku do podzia u mog  by  dokonywane odpisy na kapita  zapasowy i fundusze rezerwowe,
okre lone w § 7, a z pozosta ej po takim odpisie cz ci – na dywidendy dla akcjonariuszy.

3. Odpis na kapita  zapasowy nie mo e by  ni szy ni  10% zysku do podzia u.

4. Odpis na kapita  zapasowy mo e by  zaniechany, gdy stan tego kapita u b dzie równy lub wy szy
ni  1/3 aktualnego kapita u zak adowego Spó ki.

5. Dywidendy nie odebrane w ci gu 3 lat od dnia wymagalno ci przechodz  na Spó k .

6. Spó ka mo e nabywa  w asne akcje w celu ich umorzenia albo w celu ich zaoferowania do nabycia
osobom wymienionym w artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spó ek Handlowych.

7. Umorzenia dokonuje si  z czystego zysku lub funduszu rezerwowego albo z obu tych róde  cznie
w granicach kwoty przeznaczonej na ten cel, utworzonej uchwa a Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.

8. W granicach okre lonych uchwa  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy decyzj  o nabyciu i
umorzeniu akcji albo ich zbyciu w trybie art. 363 §§ 3-5 KSH podejmuje Zarz d (§ 19 ust. 6 i 7
Statutu).

§ 9

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
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2. W terminie okre lonym obowi zuj cymi przepisami, Zarz d jest obowi zany sporz dzi  i
przed o y  Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok ubieg y oraz pisemne sprawozdanie z
dzia alno ci Spó ki w tym okresie.

3. Sprawozdanie Zarz du z dzia alno ci Spó ki oraz sprawozdanie finansowe, po rozpatrzeniu przez
Rad  Nadzorcz , podlegaj  zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§ 10

1. Spó ka prowadzi rachunkowo  wed ug zasad i planu kont obowi zuj cych dla spó ek prawa
handlowego.

2. Szczegó owe zasady i organizacj  rachunkowo ci ustala Zarz d.

§ 11

Wyboru bieg ego rewidenta badaj cego sprawozdanie finansowe wed ug zasad okre lanych ustaw  o
rachunkowo ci dokonuje Rada Nadzorcza PROJPRZEM S.A.

Rozdzia  IV. W adze
§ 12

W adzami Spó ki s :

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarz d Spó ki.

IV.1 Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenia s  zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarz d zwo uje najpó niej do ko ca czerwca ka dego roku
nast puj cego po zako czonym roku obrachunkowym.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Zarz d zwo uje w miar  potrzeby lub na pisemny wniosek
Rady Nadzorczej, w ci gu dwóch tygodni od jego z o enia.

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwo ania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, je eli Zarz d nie zwo a
go w terminie, o którym mowa w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wypadku, gdy
uzna to za wskazane, a Zarz d tego nie uczyni w ci gu dwóch tygodni od zg oszenia wniosku przez
Rad  Nadzorcz .

5. Akcjonariusze posiadaj cy co najmniej 10% kapita u zak adowego mog  da  zwo ania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak równie  umieszczenia poszczególnych spraw na
porz dku obrad najbli szego Walnego Zgromadzenia. danie takie nale y z o y  na pi mie do
Zarz du najpó niej na miesi c przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

6. Zgromadzenie odbywa si  w siedzibie Spó ki.

7. Organizacj  Walnych Zgromadze  oraz tryb obrad i podejmowania uchwa  okre la uchwalony przez
WZA Regulamin.

§ 14

Do Walnego Zgromadzenia nale y:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda  Zarz du i Rady Nadzorczej,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda  finansowych Spó ki oraz skonsolidowanych sprawozda
finansowych grupy kapita owej,

3) udzielania Radzie Nadzorczej i Zarz dowi absolutorium,

4) podejmowanie uchwa  w sprawie podzia u zysku lub pokrycia strat, wysoko ci odpisów na fundusze
i kapita  zapasowy oraz wysoko ci dywidendy,

5) podejmowanie postanowie  dotycz cych roszcze  o naprawienie szkody wyrz dzonej przy
zawi zywaniu Spó ki lub sprawowaniu zarz du albo nadzoru,
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6) podejmowaniu uchwa  w sprawie zbycia i wdzier awienia przedsi biorstwa oraz ustanowienia na
nim prawa u ytkowania,

7) decydowanie w sprawie po czenia lub likwidacji Spó ki oraz wyznaczenia likwidatora,

8) okre lenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu jej wyp aty,

9) skre lony,

10) decydowanie o emisji obligacji, w tym tzw. obligacji zamiennych, które mog  by  zamienione na
akcje,

11) wybór i odwo anie Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla niej wynagrodzenia,,

12) podejmowanie uchwa  w sprawie zmian w statucie, w tym podwy szenia lub obni enie kapita u
oraz zasadniczej zmiany profilu dzia ania,

13) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

14) ustalanie regulaminu i porz dku obrad Walnego Zgromadzenia,

15) podejmowanie innych decyzji stanowi cych, o których mowa w obowi zuj cych przepisach
prawnych oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Rad  Nadzorcz  lub Zarz d.

§ 15

1. Uchwa y Walnego Zgromadzenia s  podejmowane bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów oddanych,
bez wzgl du na ilo c reprezentowanych na nim akcji, chyba e z postanowie  Kodeksu Spó ek
Handlowych lub Statutu wynika co innego.

2. Do powzi cia uchwa y o zmianie przedmiotu Spó ki, wymagana jest wi kszo c dwóch trzecich
g osów, przy obecno ci akcjonariuszy przedstawiaj cych przynajmniej po ow  kapita u zak adowego.
Skuteczno  tak powzi tej uchwa y nie jest uzale niona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy
nie zgadzali si  na zmian .

3. Do powzi cia uchwa y o istotnej zmianie przedmiotu dzia alno ci Spó ki stosuje si  zasady
okre lone w atr. 416-417 Kodeksu Spó ek Handlowych.

IV.2 Rada Nadzorcza

§ 16

1. Rada Nadzorcza sk ada si  z pi ciu do sze ciu cz onków. Liczb  wybieranych cz onków Rady
Nadzorczej okre la Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Wyboru dokonuje si  w drodze tajnego g osowania na list  kandydatów zg oszonych Komisji
Wyborczej, po uprzednim wyra eniu przez zg aszanego kandydata zgody na kandydowanie.

3. Za wybranych uznaje si  tych kandydatów, którzy w g osowaniu uzyskali kolejno najwy sz  liczb
wa nych g osów.

4. W przypadku uzyskania równej ilo ci g osów przez dwu lub wi cej kandydatów do jednego z miejsc
przeprowadza si  wybory dodatkowe wy cznie z ich udzia em.

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

§ 17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodnicz cego, jego zast pc  i sekretarza.

2. Uchwa y Rady Nadzorczej zapadaj  zwyk  wi kszo ci  g osów oddanych, przy obecno ci nie
mniej ni  2/3 sk adu osobowego Rady. W przypadku równo ci g osów decyduje g os
przewodnicz cego Rady.

3. Rada Nadzorcza mo e podejmowa  uchwa y w trybie pisemnym albo przy wykorzystaniu rodków
bezpo redniego porozumiewania si  na odleg o .

4. Cz onkowie Rady Nadzorczej mog  bra  udzia  w podejmowaniu uchwa  oddaj c g os na pi mie za
po rednictwem innego Cz onka Rady – pod rygorem niewa no ci g os taki stanowi za cznik do
protoko u Rady.

5. Organizacj  Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez ni  czynno ci okre la uchwalony przez
WZA regulamin.
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§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje sta y ogólny nadzór nad dzia alno ci  Spó ki, a w szczególno ci:

1) bada sprawozdania finansowe zarówno co do zgodno ci z dokumentami, jak i stanem faktycznym,
bada sprawozdanie Zarz du z dzia alno ci Spó ki, analizuje i opiniuje wnioski Zarz du w sprawie
podzia u zysków, róde  i sposobów pokrycia strat, wysoko ci odpisów na fundusze itp. oraz
przedstawia opinie w tych sprawach Walnemu Zgromadzeniu,

2) przedstawia swe stanowisko we wszystkich sprawach maj cych by  przedmiotem obrad Walnego
Zgromadzenia.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale y ponadto:

1) wnioskowanie lub zwo ywanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadze  stosownie do
postanowie  § 13 ust. 3 i 4,

2) powo ywanie i odwo ywanie Prezesa Zarz du, a na jego wniosek cz onków Zarz du oraz
wykonywanie wzgl dem Zarz du wymaganych przepisami prawa uprawnie  ze stosunku pracy,

3) nadzorowanie wykonywania przez Zarz d uchwa  Walnego Zgromadzenia,

4) uchwalanie Regulaminu Zarz du oraz jego zmian,

5) wyra anie zgody na przydzia  akcji nabytych w celu ich zbycia w trybie art. 363 § 3 KSH,

6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i sprzeda y nieruchomo ci lub udzia u w nieruchomo ci,

7) wyra anie zgody na rozporz dzeniem prawem i zaci ganie zobowi za , o których mowa w § 19
ust. 8 niniejszego Statutu.

3. Przy wykonywaniu swoich obowi zków Rada Nadzorcza ma prawo wgl du do wszystkich
dokumentów Spó ki oraz dania wyja nie  od Zarz du.

4. Rada Nadzorcza powinna si  zbiera  na posiedzeniach nie rzadziej ni  raz na kwarta , a nadto na
ka de danie Zarz du lub akcjonariuszy reprezentuj cych co najmniej dziesi t  cz  kapita u oraz
Przewodnicz cego Rady, jego Zast pcy lub co najmniej trzech cz onków Rady.

IV.3 Zarz d Spó ki

§ 19

1. Zarz d jest wieloosobowy i sk ada si  z 2 do 4 Cz onków, jego sk ad osobowy okre la uchwa a
Rady Nadzorczej o powo aniu a kompetencje poszczególnych jego cz onków okre li Regulamin
Zarz du.

2. Kadencja Zarz du trwa trzy lata i jest dla wszystkich Cz onków Zarz du wspólna.

3. Na czele Zarz du stoi Prezes Zarz du: Zarz d mo e ustali  prokurenta (-ów) i powo a
pe nomocników do prowadzenia okre lonych spraw.

4. Zarz d zarz dza Spó k  i reprezentuje j  na zewn trz.

Do o wiadcze  woli w imieniu Spó ki, zawieraj cych rozporz dzenie prawem lub zaci gaj cych
zobowi zanie konieczne jest wspó dzia anie:

a) do warto ci 15% kapita u zak adowego Spó ki – dwóch cz onków Zarz du lub
jednego cz onka Zarz du wspó dzia aj cego z prokurentem albo
pe nomocnikiem umocowanym do zaciagania zobowi za ,

b) powy ej warto ci okre lonej pod „a” – dwóch Cz onków Zarz du, w tym
Prezesa Zarz du, a w przypadku jego nieobecno ci powy ej 3 dni –
wyznaczony na pi mie przez Prezesa Cz onek Zarz du.

5. Zarz d podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spó ki nie zastrze onych do wy cznej decyzji
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

6. Uchwa y Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej s  dla Zarz du wi ce.

7. Uchwa y Zarz du zapadaj  wi kszo ci  g osów, w przy równo ci decyduje g os Prezesa Zarz du.

8. Udzielanie gwarancji, por czenia albo po yczki, sprzeda  lub nabycie sk adnika majatku trwa ego i
leasing o warto ci przekraczaj cej 20% kapita u zak adowego Spó ki, a tak e ka da sprzeda  akcji
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(udzia ów), b d cych w asno ci  PROJPRZEM S.A. wymaga zgody Rady Nadzorczej. Pod rygorem
niewa no ci zgoda Rady musi by  wyra ona na pi mie.

§ 20

Organizacj  wewn trzn  Spó ki okre la regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarz d Spó ki,
natomiast obieg dokumentów itp. okre laj  regulaminy zatwierdzone przez Prezesa Zarz du. Prezes
Zarz du zatwierdza równie  zakresy uprawnie , obowi zków i odpowiedzialno ci na poszczególnych
stanowiskach pracy.

Rozdzia  V. Obj cia akcji
§ 21

………………………………………………..

Rozdzia  VI. Postanowienia ko cowe
§ 22

W sprawach nieuregulowanyc Statutem maj  zastosowanie przepisy Kodeksu Spó ek Handlowych
oraz regulaminy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarz du PROJPRZEM
S.A.

§ 23

Wypisy tego aktu mog  by  wydawane stawaj cym i Spó ce w dowolnej ilo ci.

§ 24

Notariusz pobra a:

a) tytu em op aty skarbowej na podstawie § 58 rozp. Min. Fin. Z dnia 22 lutego 1989 r. w
sprawie op aty skarbowej (Dz.U. nr 9, poz. 52) kwot  4 616 00 z otych,

b) na podstawie §§ 3 i 91 rozp. Min. Sprawiedliwo ci z dnia 23 pa dziernika 1989 r. w
sprawie op at za dokonanie czynno ci notarialnych (Dz. U. nr 60, poz. 358) ze zmian  w
rozp. Min. Sprawiedliwo ci z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz. U. nr 46, poz. 273) kwot
7 756 600 z otych i z § 22 w/w rozp. Kwot  1 039 150 z otych.
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