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Data sporządzenia: 2015-06-29 

 

Temat Raportu: Zmiany w Zarządzie Konsorcjum Stali S.A. 

 

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

Treść Raportu:  Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej „Emitent”) 

informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 29.06.2015 r. wpłynęły 

następujące rezygnacje Członków Zarządu: 

1. Pan Robert Wojdyna złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na 

dzień 29.06.2015 r. Pan Wojdyna jako przyczynę rezygnacji wskazał powody 

osobiste.  

2. Pan Janusz Koclęga złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na 

dzień 29.06.2015 r. Jako przyczynę rezygnacji Pan Koclęga podał powody osobiste. 

3. Pan Ireneusz Dembowski  złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu ze skutkiem 

na dzień 29.06.2015 r. Jako przyczynę rezygnacji Pan Dembowski podał powody 

osobiste. 

4. Pan Marek Skwarski  złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na 

dzień 29.06.2015 r. Jako przyczynę rezygnacji Pan Skwarski podał powody osobiste. 

W związku z rezygnacją wszystkich Członków Zarządu Emitenta Rada Nadzorcza określiła 

liczbę członków Zarządu na 3 osoby oraz powołała z dniem 29.06.2015 r. nowy Zarząd 

Emitenta w składzie: 

1. Pan Janusz Smołka – Prezes Zarządu;  

2. Pan Dariusz Bendykowski – Członek Zarządu; 

3. Pan Marcin Miśta – Członek Zarządu. 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem 

przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Zarządu oraz pozostałe informacje 

wymagane zgodnie z § 28 pkt. 4, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim znajdują się  w Załączeniu 

do niniejszego Raportu. 

 

Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22, § 27 i § 28 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim. 
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