Aneks nr 4
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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Prokurenci ustanowieni w Spółce
Maciej Adamczyk
Prokura łączna udzielona w 2005 r.
Maciej Adamczyk ma 30 lat. Jest absolwentem Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu i Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w Mostostalu Wrocław S.A.
w Dziale Finansów. Od 2001 r. do 2004 pracował jako Specjalista a
następnie Kierownik Działu Controllingu w Impel Security Polska Sp. z
o.o. W 2004 r. zajmował stanowisko Kontrolera Finansowego w TZMO
S.A. Począwszy od 2004 r. pełni funkcję Dyrektora Finansowego i
Prokurenta w Mostostalu Wrocław S.A. – spółce zależnej od FAM –
Technika Odlewnicza S.A. Od lipca 2005 zajmuje równolegle
stanowisko Dyrektora Finansowego i Prokurenta w FAM – Technika
Odlewnicza S.A. W dniu 30 czerwca 2006 r. został powołany do Rady
Nadzorczej Stradom S.A. w Częstochowie. Od 25 września 2006 r. jest
Prezesem Mag-Bud Inwestycje Sp. z o.o. we Wrocławiu, MOLKE Sp. z
o.o. we Wrocławiu, Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o. z we Wrocławiu,
PWR Investment Sp. z o.o. we Wrocławiu. Maciej Adamczyk jest
jedynym wspólnikiem w Powiernictwo Finansowe Sp. z o.o. we
Wrocławiu.
Prokurent:
- 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

Maciej Adamczyk – członek Zarządu
Maciej Adamczyk ma 30 lat. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę
zawodową rozpoczął w Mostostalu Wrocław S.A. w Dziale Finansów. Od
2001 r. do 2004 pracował jako Specjalista a następnie Kierownik Działu
Controllingu w Impel Security Polska Sp. z o.o. W 2004 r. zajmował
stanowisko Kontrolera Finansowego w TZMO S.A. Począwszy od 2004 r.
pełni funkcję Dyrektora Finansowego i Prokurenta w Mostostalu Wrocław
S.A. – spółce zależnej od FAM – Technika Odlewnicza S.A. Od lipca
2005 zajmuje równolegle stanowisko Dyrektora Finansowego i
Prokurenta w FAM – Technika Odlewnicza S.A. W dniu 30 czerwca 2006
r. został powołany do Rady Nadzorczej Stradom S.A. w Częstochowie.
Od 25 września 2006 r. jest Prezesem Mag-Bud Inwestycje Sp. z o.o. we
Wrocławiu, MOLKE Sp. z o.o. we Wrocławiu, Partnerstwo Kapitałowe Sp.
z o.o. z we Wrocławiu, PWR Investment Sp. z o.o. we Wrocławiu. Maciej
Adamczyk jest jedynym wspólnikiem w Powiernictwo Finansowe Sp. z
o.o. we Wrocławiu. W dniu 5 marca 2007 r. Rada Nadzorcza powołała
Pana Macieja Adamczyka na członka Zarządu FAM – Technika
Odlewnicza S.A.
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
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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.

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.

Rafał Twardowski
Prokura łączna udzielona w 2006 r.
Rafał Twardowski ma 31 lat. Jest absolwentem Wydziału
Ekonomicznego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.
Karierę zawodową rozpoczął w S.D. Pack Plast International Sp. z o.o.
Od 1997 r. do 2004 r. pracował w Impel Security Polska Sp. z o.o. jako
referent, Kierownik Zakładu, Z-ca Dyrektora Oddziału i Dyrektor
Oddziału. W latach 2004-2005 pracował jako Area Manager w
Gorażdże Kruszywa - OKSM Sp. z o.o. Od stycznia 2006 r. pełni
funkcję Dyrektora Produkcji w FAM-Technika Odlewnicza S.A. Rafał
Twardowski nie jest wspólnikiem w żadnej spółce kapitałowej i
osobowej.
Prokurent:
- 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

Rafał Twardowski – członek Zarządu
Rafał Twardowski ma 31 lat. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Karierę zawodową
rozpoczął w S.D. Pack Plast International Sp. z o.o. Od 1997 r. do 2004 r.
pracował w Impel Security Polska Sp. z o.o. jako referent, Kierownik
Zakładu, Z-ca Dyrektora Oddziału i Dyrektor Oddziału. W latach 20042005 pracował jako Area Manager w Gorażdże Kruszywa - OKSM Sp. z
o.o. Od stycznia 2006 r. pełni funkcję Dyrektora Produkcji w FAM Technika Odlewnicza S.A., a od 19 maja 2006 r. równolegle objął
stanowisko Prokurenta w FAM – Technika Odlewnicza S.A. W dniu 5
marca 2007 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Rafała Twardowskiego na
członka Zarządu FAM – Technika Odlewnicza S.A. Rafał Twardowski nie
jest wspólnikiem w żadnej spółce kapitałowej i osobowej.
Członek Zarządu:
- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza FAMTechnika 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
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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.

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.

opis zmian: dodano do opisu członków Zarządu Emitenta
informacje o Panu Macieju Adamczyku i Panu Rafale
Twardowskim. Jednocześnie powyższe dane usunięto z opisu
prokurentów Emitenta
Pomiędzy członkami Zarządu a członkami Rady Nadzorczej oraz
Prokurentami ustanowionymi w Spółce nie występują żadne
powiązania rodzinne, za wyjątkiem panów Wiesława Kalickiego
(członek Rady Nadzorczej FAM -Technika Odlewnicza S.A.) oraz
Mirosława Kalickiego (przewodniczący Rady Nadzorczej FAM Technika Odlewnicza S.A.) – Pan Wiesław Kalicki jest ojcem Pana
Mirosława Kalickiego.
opis zmian: usunięto dane o prokurentach
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.
Rada Nadzorcza w dniu 15 czerwca 2005 r. powołała Piotra

Pomiędzy członkami Zarządu a członkami Rady Nadzorczej nie
występują żadne powiązania rodzinne, za wyjątkiem panów Wiesława
Kalickiego (członek Rady Nadzorczej FAM -Technika Odlewnicza S.A.)
oraz Mirosława Kalickiego (przewodniczący Rady Nadzorczej FAM Technika Odlewnicza S.A.) – Pan Wiesław Kalicki jest ojcem Pana
Mirosława Kalickiego.

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.
Rada Nadzorcza w dniu 15 czerwca 2005 r. powołała Piotra
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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.

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.
W dniu 5 marca 2007 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Macieja
Adamczyka na członka Zarządu.
W dniu 5 marca 2007 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Rafała
Twardowskiego na członka Zarządu.

Skład osób zarządzających przedstawia się następująco:
1.Piotr Janczewski - Prezes
2.Maciej Adamczyk - prokurent
3.Rafał Twardowski – prokurent

4

114

11.4.1

opis zmian: uaktualniono skład Zarządu Emitenta; podano
informacje o powołaniu Pana Macieja Adamczyka i Pana Rafała
Twardowskiego na członków 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.

opis zmian: uaktualniono skład Zarządu Emitenta

Skład osób zarządzających przedstawia się następująco:
1.Piotr Janczewski – Prezes
2.Maciej Adamczyk - członek
3.Rafał Twardowski – członek
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.
Maciej Adamczyk – członek Zarządu
Obecna kadencja członka Zarządu rozpoczęła się w dniu 5 marca 2007 r.
i wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2008.
Rafał Twardowski – członek Zarządu
Obecna kadencja członka Zarządu rozpoczęła się w dniu 5 marca 2007 r.
i wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2008.
Zgodnie ze statutem Emitenta w przypadku odwołania członka zarządu
przed upływem kadencji i powołania w to miejsce innej osoby, a także
powołania nowego członka Zarządu, kadencja osoby nowo powołanej
kończy się wraz z kadencją całego Zarządu.
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Mostostal Wrocław S.A. jest jednostką zależną od Emitenta – Emitent
jest uprawniony do wykonywania 59,95% z ogólnej liczby akcji
Mostostal Wrocław S.A., z których można wykonywać prawo głosu,
Prezes Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu
Mostostal Wrocław S.A., prokurent Emitenta pełni funkcję prokurenta
Mostostal Wrocław S.A. a trzech członków rady Nadzorczej Emitenta
pełni jednocześnie funkcje członków Rady Nadzorczej Mostostal
Wrocław S.A.

Mostostal Wrocław S.A. jest jednostką zależną od Emitenta – Emitent jest
uprawniony do wykonywania 59,95% z ogólnej liczby akcji Mostostal
Wrocław S.A., z których można wykonywać prawo głosu, Prezes Zarządu
Emitenta pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Mostostal Wrocław
S.A., członek Zarządu Emitenta pełni funkcję prokurenta Mostostal
Wrocław S.A. a trzech członków rady Nadzorczej Emitenta pełni
jednocześnie funkcje członków Rady Nadzorczej Mostostal Wrocław S.A.

opis zmian: zaktualizowanie informacji o zmianę funkcji
prokurenta na członka Zarządu
Stradom S.A. jest jednostką zależną od Emitenta w związku z faktem,
że trzech spośród pięciu członków Rady Nadzorczej Stradom S.A. są
osobami wskazanymi przez Emitenta, co zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 37
lit. c czyni Emitenta jednostką dominującą wobec Stradom S.A..
Jednocześnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta jest
członkiem Zarządu Stradom S.A., a Prezes Zarządu Emitenta oraz
prokurent Emitenta są członkami Rady Nadzorczej Stradom S.A.

Stradom S.A. jest jednostką zależną od Emitenta w związku z faktem, że
trzech spośród pięciu członków Rady Nadzorczej Stradom S.A. jest
osobami wskazanymi przez Emitenta, co zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 37
lit. c czyni Emitenta jednostką dominującą wobec Stradom S.A..
Jednocześnie Prezes Zarządu Emitenta oraz członek Zarządu Emitenta
są członkami Rady Nadzorczej Stradom S.A.

opis zmian: zaktualizowanie informacji o zmianę funkcji
prokurenta na członka Zarządu
Pan Maciej Adamczyk jako Dyrektor Finansowy oraz prokurent
Emitenta, prokurent Mostostal Wrocław S.A. oraz członek Rady
Nadzorczej Stradom S.A. jest podmiotem powiązanym z Emitentem.
Podmiotem powiązanym z Emitentem jest również spółka
Powiernictwo Finansowe Sp. z o.o., której Pan Maciej Adamczyk jest
jedynym udziałowcem.

Pan Maciej Adamczyk jako Dyrektor Finansowy oraz członek Zarządu
Emitenta, prokurent Mostostal Wrocław S.A. oraz członek Rady
Nadzorczej Stradom S.A. jest podmiotem powiązanym z Emitentem.
Podmiotem powiązanym z Emitentem jest również spółka Powiernictwo
Finansowe Sp. z o.o., której Pan Maciej Adamczyk jest jedynym
udziałowcem.

opis zmian: zaktualizowanie informacji o zmianę funkcji
prokurenta na członka Zarządu
 Umowy sprzedaży wierzytelności spółki „Powiernictwo Finansowe
Sp. z o.o”
W dniu 29 czerwca 2006 r. Mostostal Wrocław S.A. zawarł z FAM
Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o. umowę sprzedaży wierzytelności z
tytułu udzielonej pożyczki. Przedmiotem umowy jest nabycie przez

 Umowy sprzedaży wierzytelności spółki „Powiernictwo Finansowe Sp.
z o.o”
W dniu 29 czerwca 2006 r. Mostostal Wrocław S.A. zawarł z FAM
Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o. umowę sprzedaży wierzytelności z tytułu
udzielonej pożyczki. Przedmiotem umowy jest nabycie przez FAM
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FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o. wierzytelności względem spółki
„Powiernictwo Finansowe Sp. z o.o.” w kwocie 157 000 zł
powiększonej o odsetki liczone wg wskaźnika WIBOR 3M+3,5% p.a.
Termin wymagalności tej wierzytelności przypada na dzień 30 czerwca
2008 r. Wierzytelność jest zabezpieczona zastawem rejestrowym na
udziałach dłużnika, przy czym zastaw również został przeniesiony na
FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o. Cenę nabycia wierzytelności w
wysokości 169 886,68 zł FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o.
zobowiązana była zapłacić do dnia 30 września 2006 r. Spółka
„Powiernictwo Finansowe Sp. z o.o.” jest podmiotem powiązanym z
Emitentem – jest to spółka, której jedynym udziałowcem jest Pan
Maciej Adamczyk – Dyrektor Finansowy i prokurent Emitenta.

Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o. wierzytelności względem spółki
„Powiernictwo Finansowe Sp. z o.o.” w kwocie 157 000 zł powiększonej o
odsetki liczone wg wskaźnika WIBOR 3M+3,5% p.a. Termin
wymagalności tej wierzytelności przypada na dzień 30 czerwca 2008 r.
Wierzytelność jest zabezpieczona zastawem rejestrowym na udziałach
dłużnika, przy czym zastaw również został przeniesiony na FAM
Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o. Cenę nabycia wierzytelności w
wysokości 169 886,68 zł FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o.
zobowiązana była zapłacić do dnia 30 września 2006 r. Spółka
„Powiernictwo Finansowe Sp. z o.o.” jest podmiotem powiązanym z
Emitentem – jest to spółka, której jedynym udziałowcem jest Pan Maciej
Adamczyk – Dyrektor Finansowy i członek Zarządu Emitenta.

opis zmian: zaktualizowanie informacji o zmianę funkcji
prokurenta na członka Zarządu

…………………………..

……………………………..

Piotr Janczewski
Prezes Zarządu

Maciej Adamczyk
Członek Zarządu

