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Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu 15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce 

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  

 

Treść raportu:  

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Zawierciu (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) informuje, iż na 

podstawie zawiadomienia z dnia 9 lipca 2018 r. (zwane dalej „Zawiadomieniem”) złożonego przez 

Barbarę Dembowską, działającą w imieniu własnym oraz córki Katarzyny Dembowskiej (zwanych dalej 

łącznie „Zawiadamiającymi”) w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż Barbara Dembowska, nabyła 

akcje Emitenta, w wyniku czego łączna ilość akcji posiadana przez Zawiadamiające zwiększyła się 

powyżej progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Jak wynika z Zawiadomienia łączne 

liczenie akcji przez Zawiadamiające jest konsekwencją wprowadzonego przepisem art. 87 ust. 4 pkt 1 

Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej „Ustawą o ofercie”) 

domniemania istnienia pomiędzy Zawiadamiającymi (jako wstępną i zstępną) porozumienia, o którym 

mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie. 

 

Wyżej wskazana transakcja została zawarta przez Barbarę Dembowską w dniu 6 lipca 2018 r. na rynku 

regulowanym. Z Zawiadomienia wynika, iż przed dokonaniem transakcji Zawiadamiające łącznie 

posiadały 876 980 akcji Spółki, co stanowiło 14,87 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje 

dawały 876 980 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 14,87 % ogólnej liczby głosów 

na Walnym Zgromadzeniu przy czym każda z Zawiadamiających posiadała następującą liczbę głosów: 

- Katarzyna Dembowska posiadała 473 980 akcji Spółki, co stanowiło 8,04 % kapitału zakładowego 

Spółki. Posiadane akcje dawały 473 980 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,04 

% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

- Barbara Dembowska posiadała 403 000 akcji Spółki, co stanowiło 6,83 % kapitału zakładowego 

Spółki. Posiadane akcje dawały 403 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,83 

% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

W wyniku transakcji na dzień 6 lipca 2018 r. Zawiadamiające łącznie posiadają 886 980 akcji Spółki, 

co stanowi 15,04 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 886 980  głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,04 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przy czym 

każda z Zawiadamiających na dzień 6 lipca 2018 r. posiada następującą liczbę głosów: 

- Katarzyna Dembowska posiada 473 980 akcji Spółki, co stanowi 8,04 % kapitału zakładowego Spółki. 

Posiadane akcje dają 473 980 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,04 % ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,  

- Barbara Dembowska posiada 413 000 akcji Spółki, co stanowi 7,00 % kapitału zakładowego Spółki. 

Posiadane akcje dają 413 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,00 % ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Pani Barbara Dembowska poinformowała jednocześnie, że nie istnieją podmioty zależne wobec 

Zawiadamiających posiadające akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 

lit. c Ustawy o ofercie. 
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