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Raport bieżący nr 37/2009           Data sporządzenia: 2009.06.30 

 

Temat:  

Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na WZA Konsorcjum Stali S.A. 

w dniu 30.06.2009 r. 

 

Podstawa prawna:  

Art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej – WZA lista powyżej 5 % 

 

Treść raportu: 

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z zapisem art. 70 pkt. 3 ustawy 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, 

poz. 1539 z późn. zm.), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów 

podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbytego w dniu 30 czerwca 

2009 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z podaniem ich 

procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów: 

1. JANUSZ KOCLĘGA – liczba akcji oraz głosów z akcji – 883 283 co stanowi 22,38% 

udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz 14,98% w ogólnej liczbie głosów. 

2. KRYSTYNA I TADEUSZ BORYSIEWICZ – liczba akcji oraz głosów z akcji  – 816 980 

co stanowi 20,70% udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz 13,85% w ogólnej 

liczbie głosów. 

3. BARBARA DEMBOWSKA – liczba akcji oraz głosów z akcji  – 816 980 co stanowi 

20,70% udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz 13,85% w ogólnej liczbie głosów. 

4. MAREK SKWARSKI – liczba akcji oraz głosów z akcji  – 400 200 co stanowi 10,14% 

udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz 6,79 % w ogólnej liczbie głosów. 

5. ROBERT WOJDYNA – liczba akcji oraz głosów z akcji  – 400 200 co stanowi 10,14% 

udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz 6,79% w ogólnej liczbie głosów. 

6. SKYLINE INVESTMENT S.A.  – liczba akcji oraz głosów z akcji – 400 135 co stanowi 

10,14% udziału w licznie głosów na tym WZA oraz 6,78% w ogólnej licznie głosów. 

7. JERZY WOJDYNA – liczba akcji oraz głosów z akcji  – 219 600 co stanowi 5,57% udziału 

w liczbie głosów na tym WZA oraz 3,72% w ogólnej liczbie głosów. 


