Aneks nr 2
do prospektu emisyjnego Akcji Serii E
spółki FAM - Technika Odlewnicza S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 21.02.2007 r.
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ZARZĄD EMITENTA
Poniższa tabela przedstawia ilość posiadanych akcji przez Osoby
Zarządzające wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu

ZARZĄD EMITENTA
Poniższa tabela przedstawia ilość posiadanych akcji przez Osoby
Zarządzające wg stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu

Liczba akcji
( szt.)

Osoby Zarządzające
Piotr Janczewski wraz
podmiotem powiązanym

z

Janusz Michalak
Maciej Adamczyk wraz
podmiotem powiązanym

2

106-107

11.1.1

z

Udział w
kapitale i
WZA

Liczba akcji
( szt.)

Osoby Zarządzające

20 332

0,20%

Piotr Janczewski wraz
podmiotem powiązanym

z

394 168

3,91%

z

4 938

0,05%

Maciej Adamczyk wraz
podmiotem powiązanym

opis zmian: uaktualniono skład Zarządu Emitenta
Janusz Michalak - członek Zarządu
Janusz Michalak ma 56 lat. Z wykształcenia jest ekonomistą,
absolwentem AE w Poznaniu. Specjalizuje się w restrukturyzacji
przedsiębiorstw. W prywatnym biznesie działa od 1983 r. jako
menedżer w Unikonsult, oraz WIL Consulting House Sp. z oo. W latach
1995 -2002 pracował w firmach zarządzających NFI (Konsorcjum
Raiffeisen Atkins Zarządzanie Funduszami SA, następnie PZU NFI
Management) początkowo jako szef zespołu prowadzącego
restrukturyzację spółek portfelowych NFI Progress S.A. a następnie
jako dyrektor inwestycyjny w firmie zarządzającej II NFI, NFI Progress i
NFI im. Kwiatkowskiego. W latach 2000 – 2002 był Przewodniczącym
Rady Nadzorczej Emitenta. W Zarządzie Emitenta pracuje od 2002 r.,

Udział w
kapitale i
WZA

20 332

0,20%

4 938

0,05%

w latach 2003 – 2004 był Prezesem Zarządu FAM-Technika
Odlewnicza S.A.
Janusz Michalak był członkiem rad nadzorczych: Fameg S.A., Wamag
S.A., Fabryka Pojazdów Szynowych S.A., Instal Poznań S.A. Janusz
Michalak nie jest członkiem organów nadzorczych ani wspólnikiem w
żadnej spółce kapitałowej i osobowej.
Członek Zarządu:
− nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza
FAM-Technika Odlewnicza S.A., która miałaby istotne
znaczenie dla Emitenta,
− nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
− w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów
administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej
lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt.
14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004)
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w
stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez
zarząd komisaryczny
− nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub
sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w
tym organizacji związkowych).
− nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta
w okresie poprzednich pięciu lat.

3

112

11.3.1

opis zmian: usunięto dane o Panu Januszu Michalaku z opisu
członków Zarządu Emitenta
W okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2005 r. w skład osób
zarządzających wchodzili:
Mirosław Kalicki - Prezes
Janusz Michalak - członek
Andrzej Zientara - członek
Sławomir Pirsztuk - prokurent
W dniu 31 stycznia Andrzej Zientara złożył rezygnację z pełnienia
funkcji członka Zarządu.

W okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2005 r. w skład osób
zarządzających wchodzili:
Mirosław Kalicki - Prezes
Janusz Michalak - członek
Andrzej Zientara - członek
Sławomir Pirsztuk - prokurent
W dniu 31 stycznia 2005 r. Andrzej Zientara złożył rezygnację z
pełnienia funkcji członka Zarządu.

Rada Nadzorcza w dniu 15 czerwca 2005 r. powołała Piotra
Janczewskiego na Prezesa Zarządu oraz przyjęła rezygnację
Mirosława Kalickiego z pełnienia obowiązków Prezesa i funkcji członka
Zarządu.
W dniu 22 czerwca 2005 r. odwołana została prokura udzielona
Sławomirowi Pirsztukowi.
W dniu 4 lipca 2005 r. udzielona została prokura Maciejowi
Adamczykowi, a w dniu 19 maja 2006 r. Rafałowi Twardowskiemu.
Skład osób zarządzających przedstawia się następująco:
1.Piotr Janczewski - Prezes
2.Janusz Michalak - członek
3.Maciej Adamczyk - prokurent
4. Rafał Twardowski – prokurent

4

114

11.4.1

opis zmian: uaktualniono skład Zarządu Emitenta; podano
informacje o ustąpieniu Pana Janusza Michalaka z funkcji członka
Zarządu
Zarząd
Piotr Janczewski – Prezes Zarządu
Obecna 3 letnia kadencja Prezesa Zarządu rozpoczęła się w dniu 30
czerwca 2006 r. i wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
Janusz Michalak - członek Zarządu
Obecna 3 letnia kadencja członka Zarządu rozpoczęła się w dniu 30
czerwca 2006 r. i wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
opis zmian: uaktualniono skład Zarządu Emitenta;

Rada Nadzorcza w dniu 15 czerwca 2005 r. powołała Piotra
Janczewskiego na Prezesa Zarządu oraz przyjęła rezygnację
Mirosława Kalickiego z pełnienia obowiązków Prezesa i funkcji członka
Zarządu.
W dniu 22 czerwca 2005 r. odwołana została prokura udzielona
Sławomirowi Pirsztukowi.
W dniu 4 lipca 2005 r. udzielona została prokura Maciejowi
Adamczykowi, a w dniu 19 maja 2006 r. Rafałowi Twardowskiemu.
W dniu 27 lutego 2007 r. Pan Janusz Michalak złożył rezygnację z
pełnienia funkcji członka Zarządu.
Skład osób zarządzających przedstawia się następująco:
1.Piotr Janczewski - Prezes
2.Maciej Adamczyk - prokurent
3.Rafał Twardowski – prokurent

Zarząd
Piotr Janczewski – Prezes Zarządu
Obecna 3 letnia kadencja Prezesa Zarządu rozpoczęła się w dniu 30
czerwca 2006 r. i wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
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24.13

Emitent informuje, iż posiada informację że główny akcjonariusz pan
M.Kalicki oraz panowie J.Michalak, P.Janczewski i M.Adamczyk,
W. Kalicki, A. Wróblewski, A. Grot, będący członkami organów
zarządczych bądź nadzorczych Emitenta, planują skorzystać z
przysługujących im Praw Poboru i w związku z tym uczestniczyć w
ofercie Akcji Serii E. Zgodnie z uzyskanymi informacjami panowie
P.Janczewski, J.Michalak, M.Kalicki, zamierzają objąć ponad 5%
papierów wartościowych będących przedmiotem oferty. Panowie
M.Adamczyk, W.Kalicki, A. Wróblewski nie zamierzają objąć ponad 5%
papierów wartościowych będących przedmiotem oferty.
opis zmian: uaktualniono informacje o zamiarach członków
organów Emitenta uczestnictwa w Akcji Serii E

Emitent informuje, iż posiada informację, że główny akcjonariusz pan
M.Kalicki planuje skorzystać z przysługującego mu Prawa Poboru i w
związku z tym uczestniczyć w ofercie Akcji Serii E oraz zamierza objąć
ponad 5% papierów wartościowych będących przedmiotem oferty.
Ponadto Emitent informuje, że panowie P. Janczewski M. Adamczyk,
W. Kalicki, A. Wróblewski, A. Grot, będący członkami organów
zarządczych bądź nadzorczych Emitenta, planują skorzystać z
przysługujących im Praw Poboru i w związku z tym uczestniczyć w
ofercie Akcji Serii E. Zgodnie z uzyskanymi informacjami Pan
P. Janczewski zamierza objąć ponad 5% papierów wartościowych
będących przedmiotem oferty. Panowie M. Adamczyk, W. Kalicki,
A. Wróblewski, A. Grot nie zamierzają objąć ponad 5% papierów
wartościowych będących przedmiotem oferty.

