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Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego numer 10/2020 

 

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej jako „Emitent”), niniejszym 

informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 6 

lutego 2020 r. obecni byli wszyscy, poza Spółką, akcjonariusze będący stronami porozumienia, 

o którym Emitent informował Raportem bieżącym nr 43/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku 

(dalej jako: „Porozumienie”), tj.: 

 

1. Pani Katarzyna Dembowska, posiadająca 473.980 (słownie: czterysta siedemdziesiąt 

trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji Emitenta stanowiących ok. 8,04% 

(słownie: osiem procent i cztery setne procenta) udziału w kapitale zakładowym 

Emitenta, uprawniających do 473.980 (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące 

dziewięćset osiemdziesiąt) głosów walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta i 

stanowiących ok. 8,04% (słownie: osiem procent i cztery setne procenta) udziału w 

ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz ok. 

11,33% (słownie: jedenaście procent i trzydzieści trzy setne procenta) liczby głosów na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 6 lutego 

2020r. 

2. Pani Barbara Dembowska, posiadająca 486.740 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć 

tysięcy siedemset czterdzieści) akcji Emitenta stanowiących ok. 8,25% (słownie: osiem 

procent i dwadzieścia pięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Emitenta, 

uprawniających do 486.740 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset 

czterdzieści) głosów walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta i stanowiących ok. 

8,25% (słownie: osiem procent i dwadzieścia pięć setnych procenta) udziału w ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz ok. 11,63% 

(słownie: jedenaście procent i sześćdziesiąt trzy setne procenta) liczby głosów na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 6 lutego 

2020r. 

3. Pani Krystyna Borysiewicz, posiadająca 928.260 (słownie: dziewięćset dwadzieścia 

osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji Emitenta stanowiących ok. 15,74% 

(słownie: piętnaście procent i siedemdziesiąt cztery setne procenta) udziału w kapitale 

zakładowym Emitenta, uprawniających do 928.260 (słownie: dziewięćset dwadzieścia 

osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Emitenta i stanowiących ok. 15,74% (słownie: piętnaście procent i siedemdziesiąt 

cztery setne procenta) udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Emitenta oraz ok. 22,18% (słownie: dwadzieścia dwa procent) liczby 

głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 6 

lutego 2020 r. 

4. Pan Piotr Borysiewicz, posiadający 513 (słownie: pięćset trzynaście) akcji Emitenta 

stanowiących ok. 0,01% (słownie: jedna setna procenta) udziału w kapitale 

zakładowym Emitenta, uprawniających do 513 (słownie: pięćset trzynaście) głosów 

walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta i stanowiących ok. 0,01% (słownie: 

jedna setna procenta) udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Emitenta oraz ok. 0,01% (słownie: jedna setna procenta) liczby głosów 

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 6 lutego 

2020 r. 

5. Pan Marek Skwarski, posiadający 221.740 (słownie: dwieście dwadzieścia jeden 

tysięcy siedemset czterdzieści) akcji Emitenta stanowiących ok. 3,76% (słownie: trzy 

procent i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym 
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Emitenta, uprawniających do 221.740 (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy 

siedemset czterdzieści) głosów walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta i 

stanowiących ok. 3,76% (słownie: trzy procent i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) 

udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta 

oraz ok. 5,30% (słownie: pięć procent i trzydzieści setnych procenta) liczby głosów na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 6 lutego 

2020r. 

6. Pani Maja Skwarska, posiadająca 116.100 (słownie: sto szesnaście tysięcy sto) akcji 

Emitenta stanowiących ok. 1,97% (słownie: jeden procent i dziewięćdziesiąt siedem 

setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 

116.100 (słownie: sto szesnaście tysięcy sto) głosów walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Emitenta i stanowiących ok. 1,97% (słownie: jeden procent i 

dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz ok. 2,77% (słownie: dwa procent i 

siedemdziesiąt siedem setnych procenta) liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 6 lutego 2020 r. 

7. Pan Mateusz Skwarski, posiadający 116.100 (słownie: sto szesnaście tysięcy sto) akcji 

Emitenta stanowiących ok. 1,97% (słownie: jeden procent i dziewięćdziesiąt siedem 

setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 

116.100 (słownie: sto szesnaście tysięcy sto) głosów walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Emitenta i stanowiących ok. 1,97% (słownie: jeden procent i 

dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz ok. 2,77% (słownie: dwa procent i 

siedemdziesiąt siedem setnych procenta) liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 6 lutego 2020 r. 

8. Pan Robert Wojdyna, posiadający 260.080 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy 

osiemdziesiąt) akcji Emitenta stanowiących ok. 4,41% (słownie: cztery procent i 

czterdzieści jeden setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Emitenta, 

uprawniających do 260.080 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt) 

głosów walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta i stanowiących ok. 4,41% 

(słownie: cztery procent i czterdzieści jeden setnych procenta) udziału w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz ok. 6,21% (słownie: 

sześć procent i dwadzieścia jeden setnych procenta) liczby głosów na Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 6 lutego 2020 r. 

9. Pan Szymon Wojdyna, posiadający 116.100 (słownie: sto szesnaście tysięcy sto) akcji 

Emitenta stanowiących ok. 1,97% (słownie: jeden procent i dziewięćdziesiąt siedem 

setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 

116.100 (słownie: sto szesnaście tysięcy sto) głosów walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Emitenta i stanowiących ok. 1,97% (słownie: jeden procent i 

dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz ok. 2,77% (słownie: dwa procent i 

siedemdziesiąt siedem setnych procenta) liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 6 lutego 2020 r. 

10. Pan Paweł Wojdyna, posiadający 116.100 (słownie: sto szesnaście tysięcy sto) akcji 

Emitenta stanowiących ok. 1,97% (słownie: jeden procent i dziewięćdziesiąt siedem 

setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 

116.100 (słownie: sto szesnaście tysięcy sto) głosów walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Emitenta i stanowiących ok. 1,97% (słownie: jeden procent i 

dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 
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zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz ok. 2,77% (słownie: dwa procent i 

siedemdziesiąt siedem setnych procenta) liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 6 lutego 2020 r. 

11. Pani Wiesława Wojdyna, posiadająca 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji 

Emitenta stanowiących ok. 3,05% (słownie: trzy procent i pięć setnych procenta) 

udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 180.000 (słownie: sto 

osiemdziesiąt tysięcy) głosów walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta i 

stanowiących ok. 3,05% (słownie: trzy procent i pięć setnych procenta) udziału w 

ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz ok. 

4,30% (słownie: cztery procent i trzydzieści setnych procenta) liczby głosów na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 6 lutego 

2020r. 

12. Pan Marcin Wojdyna, posiadający 39.600 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy 

sześćset) akcji Emitenta stanowiących ok. 0,67% (słownie: sześćdziesiąt siedem 

setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 

(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) głosów walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Emitenta i stanowiących ok. 0,67% (słownie: sześćdziesiąt siedem 

setnych procenta) udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Emitenta oraz ok. 0,95% (słownie: dziewięćdziesiąt pięć setnych 

procenta) liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Emitenta w dniu 6 lutego 2020 r. 

13. Pan Janusz Koclęga, posiadający 608.875 (słownie: sześćset osiem tysięcy osiemset 

siedemdziesiąt pięć) akcji Emitenta stanowiących ok. 10,32% (słownie: dziesięć 

procent i trzydzieści dwie setne procenta) udziału w kapitale zakładowym Emitenta, 

uprawniających do (słownie: sześćset osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) 

głosów walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta i stanowiących ok. 10,32% 

(słownie: dziesięć procent i trzydzieści dwie setne procenta) udziału w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz ok. 14,55% (słownie: 

czternaście procent i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) liczby głosów na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 6 lutego 

2020r. 

14. Pan Piotr Koclęga, posiadający 260.493 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy 

czterysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji Emitenta stanowiących ok. 4,42% (słownie: cztery 

procent i czterdzieści dwie setne procenta) udziału w kapitale zakładowym Emitenta, 

uprawniających do 260.493 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta 

dziewięćdziesiąt trzy) głosów walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta i 

stanowiących ok. 4,42% (słownie: cztery procent i czterdzieści dwie setne procenta) 

udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta 

oraz ok. 6,22% (słownie: sześć procent i dwadzieścia dwie setne procenta) liczby 

głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 6 

lutego 2020 r. 

15. Pani Anna Skoczek, posiadająca 260.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji 

Emitenta stanowiących ok. 4,41% (słownie: cztery procent i czterdzieści jeden setnych 

procenta) udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 260.000 

(słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy) głosów walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Emitenta i stanowiących ok. 4,41% (słownie: cztery procent i czterdzieści jeden setnych 

procenta) udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Emitenta oraz ok. 6,21% (słownie: sześć procent i dwadzieścia jeden setnych procenta) 
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liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w 

dniu 6 lutego 2020 r.  

16. Pan Marek Skoczek, posiadający 557 (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji 

Emitenta stanowiących ok. 0,01% (słownie: jedna setna procenta) udziału w kapitale 

zakładowym Emitenta, uprawniających do 557 (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem) 

głosów walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta i stanowiących ok. 0,01% 

(słownie: jedna setna procenta) udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz ok. 0,01% (słownie: jedna setna procenta) 

liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w 

dniu 6 lutego 2020 r. 

 

posiadający łącznie jako strony Porozumienia 4.185.238 (słownie: cztery miliony sto 

osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji Emitenta stanowiących ok. 

70,97% (słownie: siedemdziesiąt procent i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) 

udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 4.185.238 (słownie: cztery 

miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta i stanowiących ok. 70,97% (słownie: siedemdziesiąt 

procent i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) udziału w ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta i stanowiących 100% udziału w ogólnej 

liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 lutego 2020 r.  

 

W wykonaniu obowiązku z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej, Zarząd Emitenta 

zamieszcza poniżej wykaz akcjonariuszy „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu 

posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 6 lutego 2020 roku. 

 

Lp. Akcjonariusz Liczba 

głosów 

% udziału w liczbie 

głosów NWZA 

% w liczbie głosów 

ogółem 

1. Barbara Dembowska i 

Katarzyna Dembowska* 

960.720 ok. 22,95% ok. 16,29% 

2. Krystyna Borysiewicz 928.260 ok. 22,18% ok. 15,74% 

3. Janusz Koclęga 608.875 ok. 14,55% ok. 10,32% 

4. Piotr Koclęga 260.493 ok. 6,22% ok. 4,42% 

5. Robert Wojdyna 260.080 ok. 6,21% ok. 4,41% 

6. Anna Skoczek 260.000 ok. 6,21% ok. 4,41% 

7. Marek Skwarski 221 740 ok. 5,30 % ok. 3,76 % 

 

 

 

*wskazywane łącznie na podstawie otrzymanego przez Emitenta Zawiadomienia opisanego w 

raporcie bieżącym nr 24/2018 z 09.07.2018 
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