
ANEKS NR 9

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 9 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:

Było:
Str. 55, pkt. 7.2

W dniu 1.08.2006 roku Zgromadzenie Wspólników OP Zripol sp. z o.o. podjęło uchwały w sprawie 
umorzenia 2.750 udziałów i obniżenia kapitału zakładowego spółki z 3.160.000 złotych do 410.000 
złotych. Zarząd OP Zripol  sp. z o.o. rozpoczął procedurę umorzenia udziałów i obniżenia kapitału 
zakładowego  poprzez  ogłoszenie  przewidziane  w  artykule  264  kodeksu  spółek  handlowych.  Po 
zakończeniu  procedury  konwokacyjnej  opisanej  w  wyżej  wymienionym  artykule  nastąpi  złożenie 
wniosku do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o wpisanie obniżenia kapitału zakładowego OP Zripol 
sp. z o.o. Sąd właściwy dla siedziby Spółki nie wydał do dnia sporządzenia prospektu postanowienia o 
umorzeniu udziałów w spółce.

Jest:
Str. 55, pkt. 7.2

W dniu 1.08.2006 roku Zgromadzenie Wspólników OP Zripol sp. z o.o. podjęło uchwały w sprawie 
umorzenia 2.750 udziałów i obniżenia kapitału zakładowego spółki z 3.160.000 złotych do 410.000 
złotych. Zarząd OP Zripol  sp. z o.o. rozpoczął procedurę umorzenia udziałów i obniżenia kapitału 
zakładowego  poprzez  ogłoszenie  przewidziane  w  artykule  264  kodeksu  spółek  handlowych.  Po 
zakończeniu  procedury  konwokacyjnej  opisanej  w  wyżej  wymienionym  artykule  nastąpi  złożenie 
wniosku do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o wpisanie obniżenia kapitału zakładowego OP Zripol 
sp. z o.o. Sąd właściwy dla siedziby Spółki nie wydał do dnia sporządzenia prospektu postanowienia o 
umorzeniu udziałów w spółce. W dniu 10 stycznia 2007 roku Spółka otrzymała informację, że w dniu 3 
stycznia  2007  roku  Sąd  Rejonowy  w  Bydgoszczy  XIII  Wydział  Gospodarczy  KRS  wydał 
postanowienie, zgodnie z którym obniżył kapitał zakładowy OP Zripol Sp. z o.o. z kwoty 3     160     000   
złotych do 410     000 złotych.   

Zmiana 2:

Było:
Str. 105, pkt. 19

W dniu 1 sierpnia 2006 roku została zawarta umowa pomiędzy PROJPRZEM S.A. a jej spółką zależną 
OP ZRIPOL Sp. z o.o. Zgodnie z umową OP ZRIPOL Sp. z o.o. odkupił od PROJPRZEM S.A. 2 750 
własnych  udziałów  w  celu  umorzenia.  Wartość  umowy  wyniosła  8 635  tys.  zł.  Po  tej  transakcji 



PROJPRZEM S.A.  posiada  409  udziałów  o  łącznej  wartości  409  tys.  zł,  które  stanowią  99,76% 
kapitału zakładowego i głosów. 

Jest:
Str. 105, pkt. 19

W dniu 1 sierpnia 2006 roku została zawarta umowa pomiędzy PROJPRZEM S.A. a jej spółką zależną 
OP ZRIPOL Sp. z o.o. Zgodnie z umową OP ZRIPOL Sp. z o.o. odkupił od PROJPRZEM S.A. 2 750 
własnych  udziałów  w  celu  umorzenia.  Wartość  umowy  wyniosła  8 635  tys.  zł.  Po  tej  transakcji 
PROJPRZEM S.A.  posiada  409  udziałów  o  łącznej  wartości  409  tys.  zł,  które  stanowią  99,76% 
kapitału zakładowego i głosów. W dniu 10 stycznia 2007 roku Spółka otrzymała informację, że w dniu 
3  stycznia  2007  roku  Sąd  Rejonowy  w  Bydgoszczy  XIII  Wydział  Gospodarczy  KRS  wydał 
postanowienie, zgodnie z którym obniżył kapitał zakładowy OP Zripol Sp. z o.o. z kwoty 3     160     000   
złotych do 410     000 złotych.   


