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Temat:           
Korekta raportu bieŜącego nr 21/2007. 
           
Podstawa prawna:           
Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
            
Treść raportu:         
Zarząd Spółki Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iŜ dokonuje korekty 
raportu bieŜącego nr 21/2007 z dnia 21.12.2007 roku, dotyczącego zbycia posiadanych 
udziałów przez Konsorcjum Stali S.A. w Grupie Polska Stal Sp. z o.o., w którym błędnie 
podano, iŜ podstawą prawną raportu był art. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, co mogło sugerować, iŜ zbywane 
udziały były aktywami o znaczącej wartości. Właściwą podstawą prawną raportu powinien 
być art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, gdyŜ zbywane udziały nie były aktywami o znacznej 
wartości, jednak w ocenie Zarządu Spółki Konsorcjum Stali S.A. informacja o zbyciu 
udziałów w Grupie Polska Stal Sp. z o.o. była informacją poufną. W związku z powyŜszym 
Zarząd Spółki Konsorcjum Stali S.A. podaje nowe pełne brzmienie raportu nr 21/2007.   
 
Raport bieŜący nr 21/2007   
 
Temat:  
Zbycie udziałów przez Emitenta w Grupie Polska Stal Sp. z o.o.  Zarząd Konsorcjum Stali 
S.A. informuje, Ŝe w dniu 20 grudnia 2007 roku dokonał zbycia 150 udziałów posiadanych 
przez Konsorcjum Stali S.A w spółce Grupa Polska Stal Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 
Nabywcą udziałów jest Grupa Polska Stal Sp. z o.o. , która zakupiła je w celu umorzenia. 
Cena sprzedaŜy wyniosła 503029,44 zł za 150 udziałów, które stanowiły 1/11 udziałów 
kapitale zakładowym spółki Grupa Polska Stal Sp. z o.o. Wartość nominalna sprzedanych 
udziałów była równa wartości ewidencyjnej w księgach Konsorcjum Stali S.A. i wynosiła 
198000zł (1320 złotych za jeden udział). Pomiędzy Konsorcjum Stali S.A a osobami 
zarządzającymi lub nadzorującymi nabywającego aktywa nie występują powiązania. SprzedaŜ 
udziałów w spółce Grupa Polska Stal Sp. z o.o. oznaczać będzie w konsekwencji wycofanie 
się Konsorcjum Stali S.A. z grupy zakupowej Grupa Polska Stal Sp. z o.o.  Wycofanie się z 
grupy zakupowej Grupa Polska Stal Sp. z o.o. jest związane z realizacją planu własnej 
polityki zakupowej przez Konsorcjum Stali S.A. w perspektywie zbliŜającego się połączenia 
z Bodeko Sp. z o.o.   
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne    
         


