
 

  

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy skierowane do Zarządu Spółki Mostostal Export 

S.A. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 grudnia 2011 roku  

 

Zarząd spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej takŜe jako 

„Spółka”), na podstawie art. 428 § 5 kodeksu spółek handlowych, odnosząc się 

merytorycznie do pytania zadanego Zarządowi w trakcie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. w dniu 19 grudnia 2011 roku (dalej 

„NWZ”) dotyczącego powodów, dla których Zarząd wnosi o odwołanie zawieszonego 

Prezesa Zarządu Spółki, Pana Michała Skipietrowa, uszczegóławiając odpowiedź 

udzieloną przez Panią Agnieszkę Jankowską podczas NWZ, naleŜy podnieść, co 

następuje: 

 

W trakcie czynności związanych z przekazaniem przez pracowników bieŜących spraw Spółki, 

pani Agnieszka Jankowska delegowana ze składu Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia 

obowiązków zawieszonego Prezesa Zarządu oraz pan Pawel Narkiewicz – członek zarządu, 

utwierdzili się w wątpliwościach co do naleŜytego zarządzania Spółką przez Prezesa Zarządu 

pana Michała Skipietrowa.  

W Spółce przeprowadzono wewnętrzny audyt prawny oraz finansowo-podatkowy, z którego 

wynikało, Ŝe Mostostal-Export S.A. praktycznie nie prowadzi działalności operacyjnej, stąd teŜ 

nie ma przychodów, a ponadto Spółka uwikłana jest w szereg procesów, co m.in. skutkowało 

zajęciami komorniczymi na niemalŜe całym majątku Mostostal-Export S.A.  

 

Wobec wstępnego stwierdzenia wielu nieprawidłowości w zarządzeniu Spółką przez poprzednie 

władze, dnia 27 lipca 2011 r. zlecono renomowanemu audytorowi Ernst & Young 

przeprowadzenie kompleksowego i gruntownego audytu spraw Spółki na okres dwóch lat 

poprzedzających zmianę władz Spółki (tj. od 30 czerwca 2008 r. do 30 czerwca 2011 r.). Raport 

końcowy z przeprowadzonych badań został przedłoŜony Spółce dnia 26 października 2011 r.  

Jednoznaczna wymowa treści i wniosków zawartych w tym raporcie doprowadziła władze Spółki 

do uznania, Ŝe zachodzi pilna konieczność skierowania do organów ścigania zawiadomienia o 

uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez Michała Skipietrowa szeregu przestępstw na szkodę 

Mostostal-Export S.A. oraz poddania sprawy odwołania Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji pod 

obrady Walnego Zgromadzenia. 



 

NajwaŜniejsze z zarzutów zostaną przytoczone poniŜej.  

I. W okresie od czerwca 2008 r. do czerwca 2011 r. w Warszawie, pełniąc funkcję Prezesa 

Zarządu i jednocześnie stanowisko Dyrektora Generalnego Spółki, będąc - na podstawie 

trzech kolejnych umów o pracę, obowiązany do zajmowania się sprawami majątkowymi i 

działalnością gospodarczą Spółki, działając umyślnie, przez naduŜycie udzielonych mu 

uprawnień do zarządzania Spółki w sposób zgodny z jej gospodarczym interesem oraz 

przez niedopełnienie ciąŜących na nim obowiązków wskazanych w art. 100 § 1 i § 2 

kodeksu pracy, tj.: wykonywania pracy sumiennie i starannie, a nadto dbania o dobro 

„Mostostal-Export” S.A. i ochronę jej majątku, wyrządził Spółce szkodę majątkową 

łącznie w wielkich rozmiarach, w szczególności w ten sposób, iŜ: 

1) doprowadził do powstania niedoboru środków pienięŜnych w wysokości 1.045.500 zł. na 

koncie bankowym zawierającym środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Spółki;  

2) zaniechał zdobywania źródeł przychodu koniecznych dla dalszego gospodarczego 

funkcjonowania Spółki, tj. zawierania nowych kontraktów oraz doprowadził w Spółce do 

stałego spadku przychodów ze sprzedaŜy (z 205 mln. zł. do 31 mln. zł.) i odnotowania 

stałego ujemnego wyniku na działalności operacyjnej Spółki (w roku 2009 – ponad 14 

mln. zł., w roku 2010 – blisko 13 mln. zł. i w pierwszym półroczu 2011 r. – ponad 14 

mln. zł.), a nadto zaniechał przeprowadzenia redukcji kosztów zarządzania Spółką wobec 

odnotowywanych kaŜdego roku strat finansowych, stale zmniejszających się przychodów i 

braku zapewnienia Spółce stabilnych źródeł przychodów operacyjnych, czym 

doprowadził Spółkę do stałych strat netto (w roku 2009 – blisko 13 mln. zł., w roku 2010 

– ponad 12 mln. zł. i w pierwszym półroczu 2011 r. – ponad 20 mln. zł.);  

3) prowadził z wierzycielami Spółki nieuzasadnione kosztowne spory sądowe, wyłącznie w 

celu odroczenia realizacji ich wymagalnych roszczeń, co tylko w jednej sprawie - z 

powództwa Miasta Stołecznego Warszawa w przedmiocie nieterminowego wykonania 

hali sportowo-widowiskowej Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - naraziło 

Spółkę na wysoce prawdopodobną konieczność zapłaty kwoty ponad 120 mln. zł., czyli 

przekraczającej 10-krotność przychodu uzyskanego przez tę Spółkę w I połowie 2011 r.;  

4) prowadził nieopłacalną działalność gospodarczą (budowlaną) Spółki w RFN ze stałą 

stratą, przy braku aktualizacji budŜetów realizowanych tam kontraktów oraz braku 

aktualizacji ponoszonych tam kosztów (MSR 11);  



5) prowadził nieopłacalną działalność gospodarczą (budowlaną) Spółki w Federacji 

Rosyjskiej, pobierając marŜę na kontraktach, której wysokość nie pokrywała kosztów 

działalności na tym rynku;  

6) zawarł z Dyrektorem Finansowym Spółki umowy, na mocy której wypłacono 

dyrektorowi w ww. okresie wynagrodzenie w łącznej kwocie blisko 4 mln. zł., przy czym 

wynagrodzenie to zwiększył w 2009 r. pomimo odnotowywanych stałych strat Spółki i 

sukcesywnie zmniejszających się jej przychodów;  

7) dopuścił do dokonywania przez Dyrektora Finansowego Spółki, wpłat na rzecz Spółki 

gotówki w łącznej kwocie ponad 550 tys. zł., bez istnienia podstawy prawnej;  

8) wyraził zgodę na pokrycie przez Mostostal-Export SA gotówką w kwocie ponad 4 mln. 

zł. podwyŜszenia kapitału zakładowego jej spółki zaleŜnej - Park Place Investment Sp. 

o.o., w sytuacji, gdy spółka ta nie prowadziła działalności gospodarczej i była całkowicie 

niewypłacalna, co skutkowało utratą całości tej wierzytelności;  

9) zlecił na koszt Spółki, bez uzasadnienia prawnego i ekonomicznego, obsługę prawną, na 

rzecz ostatniego prezesa zarządu Park Place Investment Sp. z o.o.;  

10) doprowadził, bez uzasadnienia prawnego i ekonomicznego, do nabycia przez Spółkę 

czterech kolejnych emisji bonów korporacyjnych Firmy Handlowej JAGO S.A., za łączną 

kwotę 13,5 mln. zł.;  

11) zlecił, bez uzasadnienia ekonomicznego, przekazanie przez „Mostostal-Export” S.A. na 

rzecz Park-Bronisze Sp. z o.o. łącznej kwoty 4 mln. zł. z tytułu zawartej przedwstępnej 

umowy sprzedaŜy akcji, której nie zrealizowano, a wskazane środki finansowe stanowiły 

w rzeczywistości nieoprocentowaną poŜyczkę na rzecz Park-Bronisze Sp. z o.o.;  

12) doprowadził do zapłaty przez Spółkę łącznej kwoty 129.000 zł. na rzecz spółki doradczej 

Bonn & Partner Steuerberater Wirtschaftsprufer, z siedzibą w Hamburgu, bez istnienia 

jakiejkolwiek podstawy prawnej w postaci odpowiedniego zlecenia na zafakturowaną i 

zapłaconą usługę oraz bez uzasadnienia prawnego i ekonomicznego dla takiej usługi;  

13)  doprowadził do zapłaty przez Spółkę łącznej kwoty 282.000 zł. na rzecz spółki 

doradczej Muir & Co Ltd. Corporate Advisory Central Europe, z siedzibą w Londynie, 

bez istnienia jakiejkolwiek podstawy prawnej w postaci odpowiedniego zlecenia na 

zafakturowaną i zapłaconą usługę oraz bez uzasadnienia prawnego i ekonomicznego dla 

takiej usługi;  

14) doprowadził do zapłaty przez Spółkę łącznej kwoty 840.000 zł. na rzecz spółki doradczej 

Thorfinn Ltd. Corporate Advisory, z siedzibą w Londynie, bez istnienia jakiejkolwiek 



podstawy prawnej w postaci odpowiedniego zlecenia na zafakturowaną i zapłaconą 

usługę oraz bez uzasadnienia prawnego i ekonomicznego dla takiej usługi;  

15) doprowadził do niewłaściwego odliczenia podatku VAT w łącznej wysokości blisko 

700.000 zł. (bez odsetek), w związku z niewykazywaniem przez Spółkę obrotu 

zwolnionego z VAT z tytułu odsetek od poŜyczek udzielanych przez nią na rzecz spółek 

zaleŜnych;  

16) zlecił alokację tylko części kosztów ogólnego zarządu do zakładów w Federacji Rosyjskiej, 

przez co bezzasadnie doprowadził do zapłaty podatku w tym państwie;  

17) zaniechał wykazania przez Spółkę przychodów osiąganych przez spółkę zaleŜną – 

Mostostal-Export Development SA Sp. komandytową, co zawyŜyło stratę pierwszej 

spółki o kwotę 163.000 zł.;  

18) doprowadził do niepoprawnego sporządzenia przez Spółkę zeznań podatkowych CIT-8, 

co zawyŜyło straty podatkowe Spółki na łączną kwotę 841.000 zł.;  

19) naraził Spółkę na nieuznanie przez organy finansowe łącznej kwoty 544.000 zł. za koszty 

uzyskania przychodu tej spółki w związku z zaniechaniem dokumentowania usług 

niematerialnych od podmiotów zagranicznych;  

20) zaakceptował przeliczanie przychodów oraz kosztów Spółki, wyraŜanych w walutach 

obcych tylko raz w miesiącu, co moŜe być uznane za organy finansowe za praktykę 

sprzeczną z wymogami ustawy CIT. 

  

Ponadto, pan Michał Skipietrow w dniu 18 maja 2011 r. zawarł ze spółką zaleŜną Mostostal-

Export Development Spółka Akcyjna spółka komandytowa umowę, na podstawie której 

Mostostal-Export Development Spółka Akcyjna sp.k. udzielił Michałowi Skipietrowowi poŜyczki 

rewolwingowej w wysokości 600.000,00 zł. Zwrot kwoty poŜyczki, wraz z naleŜnymi odsetkami, 

miał nastąpić do dnia 31 stycznia 2012 r. Mostostal-Export Development Spółka Akcyjna sp.k. 

przekazała Michałowi Skipietrowowi wskazane w umowie środki finansowe w dniach 18 maja 

2011 r. oraz 31 maja 2011 r. (w 2 transakcjach po 300.000,00 zł). 

W dniu 29 czerwca 2011 r. Mostostal-Export Development Spółka Akcyjna sp.k. zawarł kolejną 

umowę poŜyczki z Michałem Skipietrowem opiewającą na kwotę 200.000,00 zł. Przedmiot 

umowy miał zostać przez Michała Skipietrowa zwrócony w terminie do dnia 31 października 

2011 r. Mostostal-Export Development Spółka Akcyjna sp.k. przekazała Michałowi 

Skipietrowowi wskazane w umowie środki pienięŜne w dniu 1 lipca 2011 r. 

Mostostal-Export Development Spółka Akcyjna sp.k. jest spółką komandytową, w której 

komplementariuszem jest Mostostal – Export Development S.A., natomiast komandytariuszem 



Mostostal – Export S.A. Jednocześnie Mostostal – Export S.A. posiada 99,96% akcji Mostostal – 

Export Development S.A. Michał Skipietrow, w czasie podpisywania umów, zajmował funkcję 

Prezesa Zarządu Spółki Mostostal – Export S.A.  

Zgodnie z treścią art. 15 § 1 i 2 k.s.h., zawarcie przez spółkę zaleŜną m.in. umowy poŜyczki z 

członkiem zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej wymaga zgody 

zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki dominującej. Do zawarcia obydwu 

wskazanych wyŜej umów poŜyczek pomiędzy Prezesem Zarządu spółki dominującej „Mostostal 

– Export” S.A., a Mostostal – Export Development Spółka Akcyjna spółka komandytowa 

(spółką zaleŜną) konieczna była zatem zgoda walnego zgromadzenia spółki „Mostostal –Export” 

S.A.  

Tym samym, mając na względzie treść art. 17 §1  i 2 k.s.h., kaŜdą z zawartych umów poŜyczki 

naleŜy uznać za niewaŜną. 

Do zawarcia obu wyŜej wymienionych umów poŜyczek doszło jedynie w celu ukrycia innej 

czynności prawnej, jaką było udzielenie poŜyczek przez Mostostal-Export Development Spółka 

Akcyjna sp.k., jako spółkę zaleŜną, spółce dominującej jaką jest Spółki, a rola Michała 

Skipietrowa sprowadziła się do przekazania środków otrzymanych od spółki zaleŜnej, spółce 

dominującej.  

Nowy Zarząd Spółki, dokonując analizy wyŜej przytoczonego stanu faktycznego, doszedł do 

konkluzji, iŜ zaszły podstawy do sformułowania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. 

   

Transakcja zainicjowana i realizowana przez Michała Skipietrowa sprowadzała się w istocie do 

przekazania bez prawnego i ekonomicznego uzasadnienia łącznej kwoty 800.000 zł. ze spółki 

zaleŜnej do spółki dominującej, którą on kierował. Transakcja ta miała w ten sposób charakter 

niewątpliwie szkodliwy dla Mostostal-Export Development Spółka Akcyjna spółki 

komandytowej, chociaŜby z tego względu, Ŝe w rzeczywistości nie była ona związana z 

odpowiednim świadczeniem wzajemnym ze strony beneficjenta, tj. „Mostostal-Export” S.A. W 

ten sposób Michał Skipietrow bezspornie realnie i istotnie przyczynił się do niegospodarności po 

stronie „poŜyczkodawcy”, a w szczególności animował w ten sposób prezesa zarządu  do 

wyrządzenia szkody Mostostal-Export Development Spółka Akcyjna spółka komandytowa.   

  

 

 

 

 



Zarządu „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 428 § 

5 kodeksu spółek handlowych, odnosząc się merytorycznie do pytania zadanego 

Zarządowi w trakcie NWZ w dniu 19 grudnia 2011 roku dotyczącego powodów, dla 

których Zarząd wnosi o wyraŜenie zgody na dochodzenie przez Spółkę od Prezesa 

Zarządu, Pana Michała Skipietrowa, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy 

sprawowaniu przez niego Zarządu, uszczegóławiając odpowiedź udzieloną przez Panią 

Agnieszkę Jankowską w czasie NWZ, naleŜy podnieść, co następuje: 

  

W związku z licznymi nieprawidłowościami w zarządzaniu Spółką przez wieloletniego Prezesa 

Zarządu, które doprowadziły do sformułowania zarzutów, wskazanych w pkt 1 powyŜej, Zarząd 

Spółki uznał za konieczne zwrócenie się do akcjonariuszy celem uzyskania zgody na dochodzenie 

przez Spółkę od pana Michała Skipietrowa, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy 

sprawowaniu przez niego zarządu. Roszczenia przewidziane w art. 393 pkt 2 k.s.h., to roszczenia, 

z jakimi Spółka moŜe wystąpić na podstawie art. 479 i następne k.s.h., lub oparte na podstawie 

innych przepisów, np. art. 415 lub 471 k.c. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga podjęcie decyzji o wystąpieniu z powództwem, w 

związku z powyŜszym Zarząd zmuszony był postąpić jak wyŜej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zarząd „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 428 § 

5 kodeksu spółek handlowych, odnosząc się merytorycznie do pytania zadanego 

Zarządowi w trakcie NWZ w dniu 19 grudnia 2011 roku  dotyczącego szacowanej przez 

Zarząd wysokości szkody wyrządzonej Spółce przez Pana Michała Skipietrowa przy 

sprawowaniu przez niego Zarządu, uszczegóławiając odpowiedź udzieloną przez Panią 

Agnieszkę Jankowską w czasie obrad NWZ, naleŜy podnieść, co następuje: 

 

Zarząd jest w trakcie szczegółowego szacowania szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu 

zarządu przez Prezesa Zarządu, Pana Michała Skipietrowa.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Działając w imieniu i na rzecz „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A., z siedzibą w Warszawie, 

jako Zarząd, na podstawie art. 428 § 5 kodeksu spółek handlowych, odnosząc się 

merytorycznie do pytania zadanego Zarządowi w trakcie NWZ w dniu 19 grudnia 2011 

roku dotyczącego powodów, dla których Zarząd wnosi o ustalenie liczby członków Rady 

Nadzorczej od 5 do 7 członków, uszczegóławiając odpowiedź udzieloną przez Panią 

Agnieszkę Jankowską w czasie  NWZ, naleŜy podnieść, co następuje: 

 

Zgodnie z § 22 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków powoływanych 

na trzy lata, z wyjątkiem pierwszej Rady, która powoływana jest na rok. W dniu 30 czerwca 2011 

roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 15 dotyczącą ustaleniu członków. 

Ustalono liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób.  

 

W związku z rozbieŜnościami przepisów zawartych w statucie Spółki oraz uchwale nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011 roku, Zarząd wskazuje, Ŝe 

właściwym jest powrót do rozwiązania zawartego w statucie Spółki i określenie liczby osób 

wchodzących w skład Rady Nadzorczej na od 5 do 7.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zarząd „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 428 § 

5 kodeksu spółek handlowych, odnosząc się merytorycznie do pytania zadanego 

Zarządowi w trakcie NWZ w dniu 19 grudnia 2011 roku dotyczącego powodów,   dla 

których Zarząd wnosi o wyraŜenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 

Spółki, uszczegóławiając odpowiedź udzieloną przez Pana Pawła Narkiewicza w czasie 

obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, naleŜy podnieść, co następuje: 

 

  

 

W związku ze strategią Zarządu Spółki plany związane z nieruchomością połoŜonej w Broniszach 

związane są z reorganizacja całej grupy kapitałowej. Spółka „Mostostal Export” S.A. byłaby 

spółką strategiczną w grupie kapitałowej, natomiast działalność operacyjna prowadzona byłaby 

przez spółki zaleŜne. Dlatego teŜ zbycie nieruchomości do spółki zaleŜnej „Mostostal Export” 

S.A. jest częścią reorganizacji grupy.  

W dniu 28 listopada 2011 roku, został złoŜony wniosek o zarejestrowanie spółki, do której 

zostanie wniesiona własność nieruchomości połoŜonej w Broniszach.  

Spółka „Mostostal Export” S.A. prowadzi z kontrahentami rozmowy w sprawie dokonania 

inwestycji z wykorzystaniem spółki celowej, do której zostanie przeniesiona własność 

nieruchomości.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Działając w imieniu i na rzecz „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie, 

jako Zarząd, na podstawie art. 428 § 5 kodeksu spółek handlowych, odnosząc się 

merytorycznie do pytania zadanego Zarządowi w trakcie NWZ w dniu 19 grudnia 2011 

roku dotyczącego powodów,  , dla których Zarząd wnosi o zmianę Statutu w zakresie 

zapisu § 22 ust. 4 stwierdzającego, iŜ „Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków 

Zarządu, w tym Prezesa Zarządu”, uszczegóławiając odpowiedź udzieloną przez Panią 

Agnieszkę Jankowską w czasie NWZ, naleŜy podnieść, co następuje: 

 

W dotychczasowym brzmieniu Statutu, Prezesa Zarządu wybierało oraz powoływało Walne 

Zgromadzenie Spółki, a pozostałych członków Zarządu powoływała i odwoływała Rada 

Nadzorcza.  

Zdaniem Zarządu, konieczne jest jasne rozgraniczenie kompetencji Zarządu, Rady Nadzorczej 

oraz Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zapobiegnięciu sytuacji, w której część członków 

Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, a część Walne Zgromadzenie.   

  

 

  

 

  


