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Raport bieżący nr 14/2011              Data sporządzenia: 2011-02-18 
 

Temat: 

Nabycie aktywów 
 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej – informacje poufne 

  
Treść raportu: 
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent), informuje, że w dniu 

dzisiejszym zawarł z niektórymi Akcjonariuszami Bowim S.A. umowy nabycia 352 941 (trzysta 

pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) sztuk akcji zwykłych na okaziciela 

serii B Spółki pod firmą Bowim z siedzibą w Sosnowcu przy uli. Niweckiej 1E (dalej: Bowim).  

Łączna cena nabycia akcji: 2.999.998,50 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt 

dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy). 

Wartość nominalna jednej akcji: 0,10 zł (dziesięć groszy). 

Cena nabycia jednej akcji: 8,50 zł (osiem złotych pięćdziesiąt groszy). 

Udział w kapitale zakładowym Bowim: ok. 1,81%. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta Pan Tadeusz Borysiewicz jest jednocześnie 

Członkiem Rady Nadzorczej Bowim. 

Źródłem sfinansowania akcji są środki własne Emitenta. 

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym został powiadomiony 

o zarejestrowaniu w dniu 11 lutego 2011 r. przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód 

w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia 

kapitału zakładowego Bowim tj. 2.177.647 (dwa miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy 

sześćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciel serii F, objętych przez Emitenta, 

zgodnie z postanowieniami Porozumienia Inwestycyjnego, o którym Emitent informował 

raportami bieżącymi nr 29/2010 z dnia 4 grudnia 2010 r. oraz 35/2010 z dnia 28 grudnia 

2010 r. 

Wobec powyższego, Emitent dysponuje łącznie 2.530.588 (dwa miliony czterysta 

siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B 

i  F Bowim o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 
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253.058,80 zł (dwieście czterdzieści siedem tysięcy cztery złote osiemdziesiąt groszy), które 

uprawniają do 2.530.588 głosów na walnym zgromadzeniu Bowim, co stanowi ok. 12,97% 

w kapitale zakładowym Bowim. 

 


