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Temat: 

Otrzymanie informacji o transakcjach osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego oraz 

zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowym i udziału w ogólnej liczbie głosów 

 

Podstawa prawna: 

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do 

informacji poufnych  

 

Treść raportu: 

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie (dalej Emitent lub Spółka) 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  (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) oraz art. 160 ust 4 Ustawy z dnia z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 211, poz. 

1384) informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Emitenta wpłynęły od Ireneusza 

Dembowskiego – Członka Zarządu, jego żony Barbary Dembowskiej oraz jego córki Katarzyny 

Dembowskiej zawiadomienia o zawarciu przez jego żonę Barbarę Dembowską jako 

darczyńcą oraz jego córkę Katarzynę Dembowską jako obdarowaną umowy darowizny  

473.980 akcji Spółki reprezentujących 8,03 %  ogólnej liczby głosów Emitenta. 

 

W związku z powyższym na dzień dzisiejszy posiadany przez Barbarę Dembowską  udział w 

ogólnej liczbie głosów uległ zmniejszeniu z 816.980 akcji reprezentujących 13,85 % ogólnej 

liczby głosów i kapitału zakładowego do  343.000 akcji  reprezentujących 5,81 % ogólnej 

liczby głosów i kapitału zakładowego w Spółce.  Z kolei w przypadku Katarzyny Dembowskiej, 

która nie posiadała wcześniej akcji Emitenta, udział w ogólnej liczbie głosów uległ 

zwiększeniu do 473.980 akcji Spółki reprezentujących 8,03 %  ogólnej liczby głosów i kapitału 

zakładowego Emitenta.   

 

Z zawiadomienia wynika również, iż Barbara Dembowska oraz Katarzyna Dembowska  

wspólnie posiadają  816.980 akcji reprezentujących 13,85 % ogólnej liczby głosów i kapitału 

zakładowego Emitenta.   

 

W zawiadomieniach nie wskazano podmiotów zależnych od zawiadamiających posiadających 

akcje Emitenta. 

 

 


