KONSORCJUM STALI S.A.
Raport bieżący nr 33/2009 /k

Data sporządzenia: 2009-06-16

Temat:
Sprostowanie pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 33/2009 dotyczącym
opublikowania treści projektów uchwał na ZWZA Konsorcjum Stali S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust 1 p.2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że dokonuje
korekty raportu bieżącego nr 33/2009 z dnia 15.06.2009. W załączniku do raportu o nazwie
„Projekty uchwał ZWZA 090630” na stronie 12, na której prezentowane są propozycje zmian
w Statucie, wskutek oczywistej pomyłki pisarskiej wpisano dwukrotnie błędnie „20%”
zamiast prawidłowego „1/20”. Poniżej zamieszczone zostały prawidłowe treści:
„ f) Paragraf 15 ust. 3 Statutu w brzmieniu:
„3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na
pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub zgodnie z treścią art. 400 § 1 Kodeksu spółek
handlowych na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10%
(dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki.”
otrzymuje od 3 sierpnia 2009 r. brzmienie:
„3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na
pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub zgodnie z treścią art. 400 § 1 Kodeksu spółek
handlowych na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20
(jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki.”
„ i) Paragraf 16 ust. 4 Statutu w brzmieniu:
„4.Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent)
kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia.”
otrzymuje od 3 sierpnia 2009 r. brzmienie:
„4.Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą)
kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później
niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.”
W załączniku do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje projekty uchwał na Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30.06.2009 r. po sprostowaniu pomyłki
pisarskiej.
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