Raport nr 28/2019
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia transgranicznego

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Stalexport Autostrady S.A.” lub
„Emitent”) informuje o drugim zawiadomieniu w dniu 15 października 2019 r., na podstawie art. 504
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”) w zw. z art. 5161 KSH
akcjonariuszy Emitenta o planowanym transgranicznym połączeniu Emitenta z jego jednoosobową
spółką zależną, Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Zawiadomienie”).
Zawiadomienie zostało zamieszczone w załączniku do niniejszego raportu.
O zamiarze opisanego w Zawiadomieniu połączenia transgranicznego Emitent informował w raportach
bieżących: nr 22/2019 z dnia 24 lipca 2019 r., nr 24/2019 z dnia 30 września 2019 r., nr 25/2019 z dnia
30 września 2019 r. oraz nr 26/2019 z dnia 30 września 2019 r.
Podstawa prawna:
19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim w zw. z art. 4021 § 1 w zw. z 504 § 1 KSH i w zw. z art. 5161 KSH.

Report No. 28/2019
Second notification on the planned cross-border merger

The Management Board of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice (hereinafter
referred to as: „Stalexport Autostrady S.A.” or the „Issuer”) informs on the second notification to the
Issuer’s shareholders under Article 504 of the Act of 15 September 2000 – Commercial Companies
Code (hereinafter referred to as the „CCC”) in relation to Article 5161 of the CCC on 15 October 2019
re. the planned cross-border merger of the Issuer with the Issuer’s single member subsidiary, Stalexport
Autoroute S.à r.l. with its registered office in Luxembourg (hereinafter referred to as: the “Notification”).
The Notification has been attached to this Report.
The Issuer informed of the planned merger described in the Notification in the reports No.: 22/2019 of
24 July 2019, No. 24/2019 of 30 September 2019, No. 25/2019 of 30 September 2019 and No. 26/2019
of 30 September 2019.
Legal basis:
§ 19 sec. 1 item 1 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on the current and
periodic information disclosed by the issuers of securities and conditions of accepting as equivalent the
information required under the laws of states not being a member state in relation to Article 4021 § 1 in
relation to Article 504 § 1 of the CC and to Article 5161 of the CCC.

