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ANEKS NR 6

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

Prospekt Emisyjny PROJPRZEM S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w 
dniu  7  grudnia  2006r.  Niniejszy  Aneks  nr  6  stanowi  aktualizację  informacji  zawartych  w 
Prospekcie Emisyjnym, który został opublikowany w dniu 11 grudnia 2006 roku na stronach 
http://www.projprzem.com,  na  stronie  http://www.dm.pkobp.pl  oraz 
http://www.ccgroup.com.pl.

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

Zmiana 1:

Pkt 3.4, Str. 132
Było:
Emitent  uzyska  30,0  mln  złotych  wpływów  brutto  przy  założeniu  sprzedaży  dolnego  limitu 
emitowanych akcji tj. 1 000 000 po cenie 30 złotych za jedną akcję. Jeżeli dolny limit  akcji 
zostanie sprzedany po cenie 39 złotych, Emitent pozyska z emisji 39,0 mln złotych brutto.

Około 45,2  mln złotych wpływów brutto Emitent  pozyska przy założeniu sprzedaży górnego 
limitu emitowanych akcji tj. 1 506 000 po cenie 30 złotych za jedną akcję, natomiast około 58,7 
mln złotych wpływów brutto Emitent uzyska przy założeniu sprzedaży górnego limitu akcji po 
cenie 39 złotych za jedną akcję.

Akwizycja firm budowlanych i ich dofinansowanie – od 8,5 mln do 12,5 mln złotych 
przy założeniu sprzedaży dolnego limitu akcji oraz od 16,0 mln do 21,5 mln złotych 
przy założeniu sprzedaży górnego limitu akcji

PROJPRZEM S.A. zamierza powiększyć swoją Grupę Kapitałową. W tym celu kwota do 21,5 mln 
zł zostanie przeznaczona na zakup firm prowadzących podobną działalność do Emitenta i ich 
dofinansowanie. Spółka zamierza nabyć firmy średniej wielkości, które wykorzystując potencjał 
(kontrakty) i zaplecze finansowe PROJPRZEM S.A., mogłyby istotnie poprawić osiągane wyniki 
finansowe, a tym samym powodować wzrost wyników finansowych uzyskiwanych przez Grupę 
Kapitałową Emitenta. 

Oprócz  poprawy  wyników  finansowych  dokonanie  powyższych  transakcji  przełoży  się  na 
wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Emitenta w sektorze budownictwa przemysłowego. Emitent 
zamierza przejąć spółkę, której zadaniem będzie prowadzenie działalności związanej z realizacją 
budownictwa mieszkaniowego. Do chwili obecnej PROJPRZEM nie zawarł żadnego porozumienia, 
umowy,  umowy  przedwstępnej,  które  w  przyszłości  mogłyby  skutkować  zakupem  firm, 
interesujących dla spółki.

Zakup gruntów pod działalność deweloperską –  od 11,0 mln do 16,0 mln złotych 
przy założeniu sprzedaży dolnego limitu akcji oraz  od 18,5 mln do 26,0 mln złotych 
przy założeniu sprzedaży górnego limitu akcji
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PROJPRZEM S.A. planuje kontynuować strategię dywersyfikacji źródeł przychodów ze sprzedaży. 
W tym celu zamierza rozszerzyć zakres prowadzonej działalności  o usługi deweloperskie. Ze 
środków uzyskanych  z  emisji  akcji  Spółka  zamierza  przeznaczyć  do  26,0  mln  zł  na  zakup 
gruntów  na  potrzeby  działalności  deweloperskiej.  PROJPRZEM  S.A.  rozważa  koncepcję 
prowadzenia działalności deweloperskiej w oparciu o spółkę celową. Emitent zwraca uwagę, że 
w dniu 15 grudnia 2006 roku zawarł z czterema osobami fizycznymi, trzy umowy przedwstępne 
obejmujące  kupno  gruntów pod  budownictwo  mieszkaniowe  na  terenie  Bydgoszczy.  Łączna 
kwota, za którą zostaną zawarte umowy przyrzeczone wynosi 15 600,9 tys. zł.

Inwestycje  we  własne  obiekty  –  około  9,5  mln  złotych  zarówno  przy  założeniu 
sprzedaży dolnego limitu akcji jak i przy założeniu sprzedaży górnego limitu akcji

Dalszy  rozwój  Spółki  w  zakresie  produkcji  konstrukcji  stalowych,  w  tym  pomostów 
przeładunkowych,  nie  będzie  możliwy  bez  inwestycji  własnych  w  rozszerzenie  zdolności 
produkcyjnych. W tym celu Emitent zamierza wydatkować łącznie około 17 mln zł., z czego 9,5 
mln Emitent zamierza sfinansować wpływami z akcji serii  E objętych niniejszym Prospektem. 
Pozostałe 7,5 mln zł Emitent pozyskał już w wyniku sprzedaży przez PROJPRZEM S.A. udziałów 
w OP ZRIPOL Sp. z o.o. w celu ich umorzenia. 

Rozszerzenie  zdolności  produkcyjnych  Emitent  zamierza  uzyskać  przede  wszystkim  poprzez 
budowę dwóch nowych obiektów: hali produkcyjno-magazynowej w Zakładzie Produkcyjnym w 
Sępólnie Krajeńskim oraz hali malarni ze śrutownią w Zakładzie Produkcyjnym w Koronowie. Na 
ten cel Spółka zamierza przeznaczyć do 15 mln zł. Pozostałe 2 mln. zł Emitent przeznaczy na 
inwestycje w inne środki trwałe.

W ocenie Emitenta, w przypadku pozyskania z emisji Akcji serii E około 58,7 mln zł wpływów 
brutto i około 57,1 mln zł wpływów netto, wielkość pozyskanych środków, przy uwzględnieniu 
środków uzyskanych ze sprzedaży udziałów OP ZRIPOL Sp. z o.o., powinna być wystarczająca 
dla  zrealizowania  wszystkich  celów  inwestycyjnych.  W  przypadku,  gdyby  jednak  pozyskane 
wpływy  były  niższe  od  spodziewanych,  Emitent  w  miarę  posiadanych  możliwości  będzie 
dodatkowo  korzystał  z  finansowania  w  postaci  kredytu  albo  zrealizuje  jedynie  wybrane 
transakcje przejęć innych podmiotów. Wielkość pozyskanego finansowania w postaci  kredytu 
byłaby uzależniona od zdolności kredytowej Emitenta.

W przypadku,  gdyby  realizacja  jednej  lub  więcej  transakcji  przejęć  innych  podmiotów i  ich 
wsparcia  kapitałowego,  okazała  się  z  jakichkolwiek  przyczyn  niemożliwa  do  realizacji  lub 
nieefektywna, Emitent zastrzega sobie możliwość nie dokonania takiej/takich transakcji. W tym 
przypadku  środki  pozyskane  z  emisji  Akcji  serii  E,  nie  wykorzystane  na  przejęcia  byłyby 
przeznaczone na dodatkowe finansowanie działalności deweloperskiej lub zwiększyłyby kapitał 
obrotowy. Emitent zamierza rozwijać potencjał wytwórczy w oparciu o inwestycje własne.

Emitent  rozpoczął  już  program  inwestycyjny  obejmujący  inwestycje  w  majątek  własny 
polegający  m.in.  na  budowie  hal  na  terenie  posiadanego  zakładu  produkcyjnego.  Emitent 
traktuje realizację celów opisanych w niniejszym punkcie w sposób równorzędny. Oznacza to, że 
ich realizacja będzie następowała w sposób równoległy. Emitent analizuje możliwości zakupu 
gruntów  pod  działalność  deweloperską  oraz  możliwości  przejęć  przedsiębiorstw.  Wraz  z 
pojawieniem się okoliczności uzasadniających dokonywanie takich zakupów, Zarząd spółki po 
uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej będzie zawierał stosowne umowy. O zmianie celów emisji, w 
ramach  określonych  w  prospekcie,  decydował  będzie  Zarząd  spółki  podejmując  stosowne 
uchwały. Ze względu na to, że zgodnie ze statutem PROJPRZEM S.A. na zakup nieruchomości, 
akcji lub udziałów oraz nabycie składnika majątku trwałego i leasing o wartości przekraczającej 
20% kapitału  zakładowego Spółki  wymagana jest  zgoda Rady Nadzorczej  PROJPRZEM S.A., 
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realizacja  zmiany  celów  w  wyżej  wymienionym  zakresie  będzie  wymagała  zgody  Rady 
Nadzorczej. Do czasu całkowitego wykorzystania środków z emisji akcji serii E zgodnie z celami 
emisji, Emitent  ulokuje je na lokatach bankowych.

Jest: 
Emitent  uzyska  30,0  mln  złotych  wpływów  brutto  przy  założeniu  sprzedaży  dolnego  limitu 
emitowanych akcji tj. 1 000 000 po cenie 30 złotych za jedną akcję. Jeżeli dolny limit  akcji 
zostanie sprzedany po cenie 39 złotych, Emitent pozyska z emisji 39,0 mln złotych brutto.

Około 45,2  mln złotych wpływów brutto Emitent  pozyska przy założeniu sprzedaży górnego 
limitu emitowanych akcji tj. 1 506 000 po cenie 30 złotych za jedną akcję, natomiast około 58,7 
mln złotych wpływów brutto Emitent uzyska przy założeniu sprzedaży górnego limitu akcji po 
cenie 39 złotych za jedną akcję.

Akwizycja firm budowlanych i ich dofinansowanie – od 8,5 mln do 12,5 mln złotych 
przy założeniu sprzedaży dolnego limitu akcji oraz od 16,0 mln do 21,5 mln złotych 
przy założeniu sprzedaży górnego limitu akcji

PROJPRZEM S.A. zamierza powiększyć swoją Grupę Kapitałową. W tym celu kwota do 21,5 mln 
zł zostanie przeznaczona na zakup firm prowadzących podobną działalność do Emitenta i ich 
dofinansowanie. Spółka zamierza nabyć firmy średniej wielkości, które wykorzystując potencjał 
(kontrakty) i zaplecze finansowe PROJPRZEM S.A., mogłyby istotnie poprawić osiągane wyniki 
finansowe, a tym samym powodować wzrost wyników finansowych uzyskiwanych przez Grupę 
Kapitałową Emitenta. 

Oprócz  poprawy  wyników  finansowych  dokonanie  powyższych  transakcji  przełoży  się  na 
wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Emitenta w sektorze budownictwa przemysłowego. Emitent 
zamierza przejąć spółkę, której zadaniem będzie prowadzenie działalności związanej z realizacją 
budownictwa mieszkaniowego. 

W dniu 27.12.2006 roku Projprzem S.A. otrzymał wiadomość, iż został wybrany na inwestora dla 
Lubuskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Nowej Soli w procesie prywatyzacji 
tego przedsiębiorstwa. Oferta Emitenta otrzymała akceptację Wojewody Lubuskiego w dniu 19 
grudnia  2006  roku.  Ewentualne  podpisanie  umowy  prywatyzacyjnej  nastąpi  w  terminie 
późniejszym po przeprowadzeniu  dalszych  czynności  prywatyzacyjnych m.in.  zaakceptowaniu 
przez PROJPRZEM S.A. treści umowy i uzgodnieniu pakietu socjalnego.

Zakup gruntów pod działalność deweloperską –  od 11,0 mln do 16,0 mln złotych 
przy założeniu sprzedaży dolnego limitu akcji oraz  od 18,5 mln do 26,0 mln złotych 
przy założeniu sprzedaży górnego limitu akcji

PROJPRZEM S.A. planuje kontynuować strategię dywersyfikacji źródeł przychodów ze sprzedaży. 
W tym celu zamierza rozszerzyć zakres prowadzonej działalności  o usługi deweloperskie. Ze 
środków uzyskanych  z  emisji  akcji  Spółka  zamierza  przeznaczyć  do  26,0  mln  zł  na  zakup 
gruntów  na  potrzeby  działalności  deweloperskiej.  PROJPRZEM  S.A.  rozważa  koncepcję 
prowadzenia działalności deweloperskiej w oparciu o spółkę celową. Emitent zwraca uwagę, że 
w dniu 15 grudnia 2006 roku zawarł z czterema osobami fizycznymi, trzy umowy przedwstępne 
obejmujące  kupno  gruntów pod  budownictwo  mieszkaniowe  na  terenie  Bydgoszczy.  Łączna 
kwota, za którą zostaną zawarte umowy przyrzeczone wynosi 15 600,9 tys. zł.

Inwestycje  we  własne  obiekty  –  około  9,5  mln  złotych  zarówno  przy  założeniu 
sprzedaży dolnego limitu akcji jak i przy założeniu sprzedaży górnego limitu akcji

Prospekt Emisyjny ● Aneks nr 6



Aneks nr 6

Dalszy  rozwój  Spółki  w  zakresie  produkcji  konstrukcji  stalowych,  w  tym  pomostów 
przeładunkowych,  nie  będzie  możliwy  bez  inwestycji  własnych  w  rozszerzenie  zdolności 
produkcyjnych. W tym celu Emitent zamierza wydatkować łącznie około 17 mln zł., z czego 9,5 
mln Emitent zamierza sfinansować wpływami z akcji serii  E objętych niniejszym Prospektem. 
Pozostałe 7,5 mln zł Emitent pozyskał już w wyniku sprzedaży przez PROJPRZEM S.A. udziałów 
w OP ZRIPOL Sp. z o.o. w celu ich umorzenia. 

Rozszerzenie  zdolności  produkcyjnych  Emitent  zamierza  uzyskać  przede  wszystkim  poprzez 
budowę dwóch nowych obiektów: hali produkcyjno-magazynowej w Zakładzie Produkcyjnym w 
Sępólnie Krajeńskim oraz hali malarni ze śrutownią w Zakładzie Produkcyjnym w Koronowie. Na 
ten cel Spółka zamierza przeznaczyć do 15 mln zł. Pozostałe 2 mln. zł Emitent przeznaczy na 
inwestycje w inne środki trwałe.

W ocenie Emitenta, w przypadku pozyskania z emisji Akcji serii E około 58,7 mln zł wpływów 
brutto i około 57,1 mln zł wpływów netto, wielkość pozyskanych środków, przy uwzględnieniu 
środków uzyskanych ze sprzedaży udziałów OP ZRIPOL Sp. z o.o., powinna być wystarczająca 
dla  zrealizowania  wszystkich  celów  inwestycyjnych.  W  przypadku,  gdyby  jednak  pozyskane 
wpływy  były  niższe  od  spodziewanych,  Emitent  w  miarę  posiadanych  możliwości  będzie 
dodatkowo  korzystał  z  finansowania  w  postaci  kredytu  albo  zrealizuje  jedynie  wybrane 
transakcje przejęć innych podmiotów. Wielkość pozyskanego finansowania w postaci  kredytu 
byłaby uzależniona od zdolności kredytowej Emitenta.

W przypadku,  gdyby  realizacja  jednej  lub  więcej  transakcji  przejęć  innych  podmiotów i  ich 
wsparcia  kapitałowego,  okazała  się  z  jakichkolwiek  przyczyn  niemożliwa  do  realizacji  lub 
nieefektywna, Emitent zastrzega sobie możliwość nie dokonania takiej/takich transakcji. W tym 
przypadku  środki  pozyskane  z  emisji  Akcji  serii  E,  nie  wykorzystane  na  przejęcia  byłyby 
przeznaczone na dodatkowe finansowanie działalności deweloperskiej lub zwiększyłyby kapitał 
obrotowy. Emitent zamierza rozwijać potencjał wytwórczy w oparciu o inwestycje własne.

Emitent  rozpoczął  już  program  inwestycyjny  obejmujący  inwestycje  w  majątek  własny 
polegający  m.in.  na  budowie  hal  na  terenie  posiadanego  zakładu  produkcyjnego.  Emitent 
traktuje realizację celów opisanych w niniejszym punkcie w sposób równorzędny. Oznacza to, że 
ich realizacja będzie następowała w sposób równoległy. Emitent analizuje możliwości zakupu 
gruntów  pod  działalność  deweloperską  oraz  możliwości  przejęć  przedsiębiorstw.  Wraz  z 
pojawieniem się okoliczności uzasadniających dokonywanie takich zakupów, Zarząd spółki po 
uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej będzie zawierał stosowne umowy. O zmianie celów emisji, w 
ramach  określonych  w  prospekcie,  decydował  będzie  Zarząd  spółki  podejmując  stosowne 
uchwały. Ze względu na to, że zgodnie ze statutem PROJPRZEM S.A. na zakup nieruchomości, 
akcji lub udziałów oraz nabycie składnika majątku trwałego i leasing o wartości przekraczającej 
20% kapitału  zakładowego Spółki  wymagana jest  zgoda Rady Nadzorczej  PROJPRZEM S.A., 
realizacja  zmiany  celów  w  wyżej  wymienionym  zakresie  będzie  wymagała  zgody  Rady 
Nadzorczej. Do czasu całkowitego wykorzystania środków z emisji akcji serii E zgodnie z celami 
emisji, Emitent  ulokuje je na lokatach bankowych.
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