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Temat:          
Przyjęcie Planu Połączenia.         
 
 
Podstawa prawna:          
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe 
          
           
Treść raportu:          
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. informuje, Ŝe w dniu 30 stycznia 2008 r. otrzymał zwrotnie 
podpisany od Spółki Bodeko Sp. z o.o. Plan Połączenia Spółek. Obydwa Zarządy podjęły 
uchwały w sprawie przyjęcia Planu Połączenia Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna 
ze Spółką Bodeko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.   
 
Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 KSH przez przejęcie 
przeniesienie całego majątku Bodeko Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) na Konsorcjum Stali 
S.A. (Spółka Przejmująca) ("Połączenie").  Zgodnie z Planem Połączenia, akcje Spółki 
Przejmującej zostaną wydane akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej w oparciu o poniŜszy 
parytet wymiany: za 1 (jeden) udział Spółki Przejmowanej wydanych zostanie 254,036190 
(dwieście pięćdziesiąt cztery 36190/1000000) akcji Spółki Przejmującej. Połączenie nastąpi 
z dopłatami.  Wraz z niniejszym raportem bieŜącym Konsorcjum Stali S.A. przekazuje Plan 
Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 par. 1 KSH, wraz z dołączonymi dokumentami, 
o których mowa w art. 499 par. 2 KSH.  Pisemna opinia biegłego zostanie podana do 
publicznej wiadomości po wyznaczeniu biegłego przez sąd rejestrowy oraz po sporządzeniu 
przez niego opinii. Sprawozdanie Zarządu Konsorcjum Stali S.A. sporządzone na podstawie 
art. 501 KSH zostanie przygotowane i przekazane do publicznej wiadomości po przekazaniu 
przez biegłego opinii.  Połączenie Konsorcjum Stali S.A. i Bodeko Sp. z o.o. przyniesie 
wyraźne korzyści ekonomiczne. Konsorcjum Stali S.A. po połączeniu będzie w stanie 
wykorzystać w pełni synergię kosztową, poszerzyć ofertę produktów oferowanych klientom, 
wprowadzić najlepsze rozwiązania wypracowane przez oba łączące się podmioty. 
Długoterminowym efektem połączenia będzie zwiększona efektywność działań, co znajdzie 
swoje odzwierciedlenie w wyŜszym poziomie generowanego zysku w kolejnych latach 
prowadzenia działalności oraz umocnienie pozycji wobec podmiotów prowadzących 
działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozwoli równieŜ na zwiększenie 
poziomu obsługi kontrahentów oraz jakości oferowanych produktów.   
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