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Aneks nr 9, 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 m. in. otrzymaniem z Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Pile, w dniu 10 stycznia 2007 r., 

odpisu aktu oskarżenia przeciwko Agnieszce Kowalskiej, wprowadza się następujące zmiany do 

Prospektu Emisyjnego. 

 

Str. 82, pkt 8.7, pod Tabelą z wykazem spraw sądowych i arbitrażowych, w których stroną jest 
Emitent – zmienia się brzmienie: 

 

Było: 

„Tabela: Wykaz spraw sądowych i arbitrażowych, w których stroną jest Emitent 

L.p. 
Kwota 

w zł 

Strona 

pozwana 
Stan sprawy 

1-

44. 
Jak w prospekcie 

45. 5.157.789,57*** Arkadiusz Czerwiński 

TOP-AR Piła 

Pozew z dnia 04.08.2006 r. Rozprawa w dniu 11.12.2006 r. 

46. 3.540.771,81*** Marek Tutlewski, PPUH 

MEGA-Bis Wałcz 

Pozew z dnia 04.08.2006 r. Nakaz zapłaty z 18.08.2006 r. Z klauzulą wykonalności z 

15.09.2006 r. 

47. 227.292,92 KONSMETAL Sp. z o.o. 

Warszawa 

Nakaz zapłaty z 17.10.2006 r. z klauzują wykonalnosci z 15.11.2006 r. Dłużnik zobowiązał 

się spłacić do 5.12.2006 r. 

* tak jak w prospekcie 

** tak jak w prospekcie 

*** Uwaga: dotyczy pkt. 45 i 46: Emitent w dniu 9.08.2006 r. złożył do Prokuratury Rejonowej w Pile 

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia mienia (art. 284 kk) oraz oszustwa w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 286 kk) przez Marka Tutlewskiego właściciela firmy PPUH MEGA 

Bis w Wałczu oraz Arkadiusza Czerwinskiego właściciela firmy TOP-AR w Pile. Dodatkowo w dniu 4.08.2006 r. 

Emitent złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa karalnej niegospodarności (art. 296 par.1 

kk) oraz prowadzenia dokumentacji w sposób nierzetelny skutkujący wyrządzeniem szkody dla Emitenta (art. 303 

par.2 kk) przez Agnieszkę Kowalskaą– byłą kierownik hurtowni w Pile.” 

 

Jest: 

„„Tabela: Wykaz spraw sądowych i arbitrażowych, w których stroną jest Emitent 

L.p. 
Kwota 

w zł 

Strona 

pozwana 
Stan sprawy 

1-

44. 
Bez zmian 

45. 5.157.789,57*** Arkadiusz Czerwiński 

TOP-AR Piła 

Pozew z dnia 04.08.2006 r. Rozprawa w dniu 11.12.2006 r. Kolejna rozprawa odbędzie się 

24.01.2007 r. 

46. 3.540.771,81*** Marek Tutlewski, PPUH 

MEGA-Bis Wałcz 

Pozew z dnia 04.08.2006 r. Nakaz zapłaty z 18.08.2006 r. Z klauzulą wykonalności z 

15.09.2006 r. 

47. 227.292,92 KONSMETAL Sp. z o.o. 

Warszawa 

Nakaz zapłaty z 17.10.2006 r. z klauzulą wykonalności z 15.11.2006 r. Dłużnik zobowiązał 

się spłacić do 5.12.2006 r. W terminie do dnia 22.12..2006 r. Emitent otrzymał pełną kwotę 

należności od Dłużnika. 

* tak jak w prospekcie 

** tak jak w prospekcie 

*** Uwaga: dotyczy pkt. 45 i 46: Emitent w dniu 9.08.2006 r. złożył do Prokuratury Rejonowej w Pile 

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia mienia (art. 284 kk) oraz oszustwa w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 286 kk) przez Marka Tutlewskiego właściciela firmy PPUH MEGA 

Bis w Wałczu oraz Arkadiusza Czerwinskiego właściciela firmy TOP-AR w Pile. Dodatkowo w dniu 4.08.2006 r. 

Emitent złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa karalnej niegospodarności (art. 296 par.1 

kk) oraz prowadzenia dokumentacji w sposób nierzetelny skutkujący wyrządzeniem szkody dla Emitenta (art. 303 
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par.2 kk) przez Agnieszkę Kowalską – byłą kierownik hurtowni w Pile. W dniu 10.01.2007 r. Emitent otrzymał z 

Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Pile odpis aktu oskarżenia przeciwko Agnieszce Kowalskiej.” 


