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Raport bieżący nr 23/2011            Data sporządzenia: 2011-03-21 

 

Temat:  

Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz 

udziału w ogólnej liczbie głosów  

 

Podstawa prawna:  

Art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

 

Treść raportu: 

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie (dalej: Emitent) stosownie do treści art. 70 pkt 1 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, 

że w dniu dzisiejszym do siedziby Emitenta wpłynęły od TFI Allianz Polska S.A. z siedzibą 

w Warszawie dwa zawiadomienia o następującej treści: 

 

„Fundusz Allianz FIO (dalej: Fundusz) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 

1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (DzU nr 184, poz. 1539 ze zm.) niniejszym informuje, że w wyniku nabycia akcji 

spółki Konsorcjum Stali S.A. w dniu 8 marca 2011 roku, ilość akcji posiadana przez Fundusz 

wraz z funduszem Allianz Platinium FIZ przekroczyła 10% udziału w ogólnej liczbie głosów 

w tej spółce. 

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Fundusz posiadał 506 560 akcji spółki 

Konsorcjum Stali S.A., co stanowiło 8,5895% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz 

dawało 506 560 głosów, które stanowiły 8,5895% udziału w ogólnej liczbie głosów spółki, 

a wraz z funduszem Allianz Platinium FIZ Fundusz posiadał 583 060 akcji spółki Konsorcjum 

Stali S.A., co stanowiło 9,8867% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dawało 583 

060 głosów, które stanowiły 9,8867% udziału w ogólnej liczbie głosów spółki. 

Po zawarciu ww. transakcji Fundusz posiada 516 560 akcji spółki Konsorcjum Stali S.A. które 

stanowią 8,7591% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 516 560 głosów, które 

stanowią 8,7591% udziału w ogólnej liczbie głosów, a wraz z Funduszem Allianz Platinium FIZ 
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Fundusz posiada 634 938 akcji spółki Konsorcjum Stali S.A. które stanowią 10,7664% udziału 

w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 634 938 głosów, które stanowią 10,7664% 

udziału w ogólnej liczbie głosów. 

W perspektywie 12 miesięcy fundusze dopuszczają możliwość zwiększenia ilości posiadanych 

akcji w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania spółki. Celem 

nabycia akcji spółki jest wzrost wartości aktywów funduszy. Fundusze nie wykluczają także 

zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w kształtowaniu 

się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania tej spółki.” 

 

„Fundusz Allianz Platinium FIZ (dalej: Fundusz) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 

69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (DzU nr 184, poz. 1539 ze zm.) niniejszym informuje, że w wyniku 

nabycia akcji spółki Konsorcjum Stali S.A. w dniu 8 marca 2011 roku, ilość akcji posiadana 

przez Fundusz wraz z funduszem Allianz FIO przekroczyła 10% udziału w ogólnej liczbie 

głosów w tej spółce. 

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Fundusz posiadał 76 500 akcji spółki 

Konsorcjum Stali S.A., które stanowiły 1,2972% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz 

dawały 76 500 głosów, które stanowiły 1,2972% udziału w ogólnej liczbie głosów, a wraz 

z funduszem Allianz FIO posiadał 583 060 akcji spółki Konsorcjum Stali S.A., które stanowiły 

9,8867% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dawały 583 060 głosów, które 

stanowiły 9,8867% udziału w ogólnej liczbie głosów w tej spółce. 

Po zawarciu ww. transakcji Fundusz posiada 118 378 akcji spółki Konsorcjum Stali S.A. które 

stanowią 2,0073% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 118 378 głosów, które 

stanowią 2,0073% udziału w ogólnej liczbie głosów, a wraz z Allianz FIO Fundusz posiada 634 

938 akcji spółki Konsorcjum Stali S.A. które stanowią 10,7664% udziału w kapitale 

zakładowym tej spółki oraz dają 634 938 głosów, które stanowią 10,7664% udziału w ogólnej 

liczbie głosów. 

W perspektywie 12 miesięcy fundusze dopuszczają możliwość zwiększenia ilości posiadanych 

akcji w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania spółki. Celem 

nabycia akcji spółki jest wzrost wartości aktywów funduszy. Fundusze nie wykluczają także 
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zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w kształtowaniu się 

sytuacji rynkowej lub funkcjonowania tej spółki.” 

 


