
 

Załącznik do Rb Nr 40/2012 -  Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy skierowane do Z arządu „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. na Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2012 roku  

 
 
 
 
Zarząd Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka ”), na 
podstawie art. 428 § 5 kodeksu spółek handlowych, w odpowiedzi na pytania zadane podczas 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2012 roku, udziela akcjonariuszom 
następujących informacji: 
 

1. Pytanie adw. Marka Malechy – pełnomocnika akcjonariusza Pani Zofii Szwed: 
 

Dlaczego akcjonariusze: Pani Zofia Szwed, Pan Michał Skipietrow oraz Pan Niels Bonn (dalej 
łącznie jako „Akcjonariusze ”) zostali pozbawieni prawa wykonywania głosu z przysługujących 
im akcji? 
 
Zarząd Spółki wyjaśnia, Ŝe jest zobligowany do uwzględniania działającego z mocy prawa, tj. 
przepisu art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.U.2009.185.1439 j.t.), zwanej dalej „Ustaw ą”, zakazu wykonywania prawa głosu z akcji 
przez Akcjonariuszy wobec faktu, Ŝe Akcjonariusze działali w porozumieniu, o którym mowa w 
przepisie art. 87 ust. 1 tej ustawy, a nie wykonali obowiązków ustawowych związanych z tym 
porozumieniem.  
 

2. Pytanie adw. Marka Malechy - pełnomocnika akcjonariusza Pani Zofii Szwed: 
 

Jaka jest podstawa prawna pozbawienia akcjonariuszy prawa głosu? 
 
Zarząd Spółki wyjaśnia, Ŝe podstawą obowiązującego z mocy prawa zakazu wykonywania 
prawa głosu z akcji przez Akcjonariuszy jest przepis art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy. 
 

3. Pytanie akcjonariusza Pana Piotra Szelenbaum: 
 

W jakiej formie została podjęta decyzja o nałoŜeniu sankcji? 
 

Zarząd Spółki wyjaśnia, Ŝe zgodnie z przepisami Ustawy zakaz wykonywania prawa głosu 
obowiązuje z mocy prawa. Zarząd Spółki wskazał na fakt obowiązywania przedmiotowego 
zakazu w uchwale Zarządu z nr 2/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku.  
 

4. Pytanie adw. Tomasza Nogi – pełnomocnika akcjonariusza Pana Michała Skipietrow: 
 

Czy decyzja Zarządu została poprzedzona zapoznaniem się z orzecznictwem, poglądami 
doktryny w tej materii? 

 
Zarząd Spółki wyjaśnia, Ŝe obowiązywanie zakazu wykonywania prawa głosu przez 
Akcjonariuszy wynika bezpośrednio z Ustawy. Decyzja Zarządu Spółki poprzedzona została 
analizą potwierdzającą prawidłowość działania Zarządu Spółki.  

 
 


