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Raport bieżący nr 18/2020    Data sporządzenia: 12.03.2020 r. 

 

Temat: 

Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmian Statutu Spółki 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe. 

 

Treść raportu: 

Zarząd „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu (zwany dalej „Spółką”) w nawiązaniu 

do raportu bieżącego nr 14/2020 r. z dnia 13 lutego 2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym 

powziął informację o zarejestrowaniu  w dniu 12 marca 2020 r. przez Sąd Rejonowy w 

Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie 

Spółki, uchwalonych w dniu 13 lutego 2020 r. uchwałą nr 4/06.02.2020 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki. 

 

W wyniku rejestracji zmiany Statutu, kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 

5.897.416 zł o kwotę 1.712.181 zł, tj. do kwoty 4.185.238 zł. 

 

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez umorzenie 1.712.181 posiadanych przez 

Spółkę akcji własnych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, o łącznej 

wartości nominalnej 1.712.181 zł, zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN: 

PLKCSTL00010 i uprawniających łącznie do 1.712.181 głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Spółki. W wyniku umorzenia wskazanych wyżej akcji własnych Spółka nie jest 

już właścicielem żadnych akcji własnych.  

 

W wyniku rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wyżej 

wymienionych zmian, kapitał zakładowy Spółki obecnie wynosi 4.185.238 zł i dzieli się na 

4.185.238 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, 

uprawniających do wykonywania 4.185.238 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Spółki.  

 

Aktualna struktura kapitału zakładowego Spółki: 

- 4.185.238 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. 

 

W związku z powyższym, Spółka poniżej podaje aktualne brzmienie treści § 5 ust. 1 oraz ust. 

2 Statutu Spółki: 

 

„§5 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.185.238zł (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt 

pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na 4.185.238 (słownie: cztery 

miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii A o 

wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja o numerach od 0000001 do 4185238. 

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem – odpowiednio Spółki lub 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.” 

 

 

Tekstu jednolity Statutu, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi Załącznik do niniejszego 

raportu. 
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