Aneks nr 8, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12
stycznia 2007 roku, do Prospektu Emisyjnego Spółki STALEXPORT S.A.
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 listopada
2006 r.
W związku z raportem bieżącym nr 4/2007 informującym o otrzymaniu przez STALEXPORT S.A. oryginału
umowy o Limit Kredytowy, wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego.

Str. 35, pkt 7.3 – dopisuje się następującą informację:
•

8 stycznia 2007 r. Emitent poinformował, że otrzymał oryginał umowy o Limit Kredytowy w kwocie
15 mln zł podpisanej pomiędzy STALEXPORT S.A., a Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie w dniu 3 stycznia 2007 r. i okresem kredytowania do 31 grudnia 2007 r. Limit może być
wykorzystywany na zapłatę zobowiązań z tytułu zakupu surowców do produkcji zbrojeń
prefabrykowanych.

Str. 41, pkt 7.4.1.4. – dopisuje się następującą informację:
•

umowy o Limit Kredytowy w kwocie 15 mln zł podpisanej pomiędzy STALEXPORT S.A., a Bankiem
DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 3 stycznia 2007 r. i okresem kredytowania do
31 grudnia 2007 r. Limit może być wykorzystywany na zapłatę zobowiązań z tytułu zakupu surowców
do produkcji zbrojeń prefabrykowanych.

Str. 46, pkt 8.1.5 – dopisuje się następującą informację:
W dniu 8 stycznia 2007 r. Emitent poinformował, że otrzymał oryginał umowy o Limit Kredytowy w kwocie
15 mln zł podpisanej pomiędzy STALEXPORT S.A., a Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie w dniu 3 stycznia 2007 r. i okresem kredytowania do 31 grudnia 2007 r. Limit może być
wykorzystywany na zapłatę zobowiązań z tytułu zakupu surowców do produkcji zbrojeń prefabrykowanych.

Str. 71, pkt 8.5.1. – zmienia się brzmienie ppkt. 13:
Było:
„13. Emitent jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości gruntowej o powierzchni 14481 m², położonej w
Warszawie – Ursusie przy ul. Gierdziejewskiego 3, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa,
Wydział VI prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA1M/00193399/6. Na nieruchomości znajduje się hala
produkcyjna o pow. 7290 m2 stanowiącą odrębną nieruchomość. Na nieruchomości objętej księgą
wieczystą KW Nr WAM1M/00193399/6 nie ustanowiono żadnej hipoteki. Na nieruchomości objętej
księgą wieczystą o numerze KW Nr WA1M/00193399/6 nie zostały ustanowione żadne ograniczone
prawa rzeczowe.”
Jest:
„13. Emitent jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości gruntowej o powierzchni 14 481 m², położonej w
Warszawie – Ursusie przy ul. Gierdziejewskiego 3, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa,
Wydział VI prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA1M/00193399/6. Na nieruchomości znajduje się hala
produkcyjna o pow. 7 290 m2 stanowiącą odrębną nieruchomość. Na nieruchomości objętej księgą
wieczystą KW Nr WAM1M/00193399/6 została ustanowiona, zgodnie z umową podpisaną w dniu
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3 stycznia 2007 r., hipoteka kaucyjna do kwoty 15.000.000 zł na rzecz Banku DnB NORD Polska S.A. z
siedzibą w Warszawie. Na nieruchomości objętej księgą wieczystą o numerze KW Nr
WA1M/00193399/6 nie zostały ustanowione żadne ograniczone prawa rzeczowe.”

Str. 80, pkt 8.6 – dopisuje się następującą informację:
62.

8 stycznia 2007 r. Emitent poinformował, że otrzymał oryginał umowy o Limit Kredytowy w kwocie 15
mln zł podpisanej pomiędzy STALEXPORT S.A., a Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie w dniu 3 stycznia 2007 r. i okresem kredytowania do 31 grudnia 2007 r. Limit może być
wykorzystywany na zapłatę zobowiązań z tytułu zakupu surowców do produkcji zbrojeń
prefabrykowanych.
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