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Raport bieżący nr 45/2009              Data sporządzenia: 2009-08-18 

 

Temat: 

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe 

  

Treść raportu: 

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

dzisiejszym wpłynęło do Zarządu Emitenta pismo akcjonariuszy zgłaszające kandydaturę 

Pana Tadeusza Borysiewicza na członka Rady Nadzorczej.  Jednocześnie Pan Tadeusz 

Borysiewicz złożył oświadczenie, w którym poinformował Zarząd, że wyraża zgodę na 

zgłoszenie jego kandydatury oraz że z chwilą powołania go do pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A złoży rezygnację z funkcji Członka Zarządu Emitenta. 

Życiorys Kandydata: 

Pan Tadeusz Borysiewicz posiada wykształcenie wyższe, w 1978 r. ukończył studia na 

Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera 

hutnika. 

Przebieg kariery zawodowej Pana Tadeusza Borysiewicza: 

1978 - 1991 Huta Zawiercie w Zawierciu, wydz. tokarni walców i osprzętu walcowni 

walcówki - kierownik; 

1991 - 2000 Bodeko s.c. - dyrektor; 

2000 - 2008 Bodeko Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu; 

2003 - 2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu; 

2007 - obecnie Bodeko Hotele Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu; 

2008 - obecnie Konsorcjum Stali S.A. - Członek Zarządu. 

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Tadeusz Borysiewicz był lub jest wspólnikiem (rozumianym 

również jako udziałowiec lub akcjonariusz) następujących spółek: 

2004 - obecnie Bopit s.c. - wspólnik; 
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2008 – lipiec 2009 Polcynk Sp. z o.o. - udziałowiec; 

2008 – obecnie  Konsorcjum Stali S.A. - akcjonariusz 

Ponadto w ciągu ostatnich pięciu lat oraz w chwili obecnej Pan Tadeusz Borysiewicz jest 

aktywnym inwestorem giełdowym, a jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnych 

zgromadzeniach spółek giełdowych, poza akcjami Konsorcjum Stali S.A.  nie przekracza 5%. 

Oprócz wskazanych wyżej, Pan Tadeusz Borysiewicz nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie 

jest obecnie wspólnikiem (rozumianym również jako udziałowiec lub akcjonariusz) w 

spółkach kapitałowych lub osobowych. 

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Tadeusz Borysiewicz sprawował lub sprawuje obecnie 

następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek: 

2000 - 2008 Bodeko Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu; 

2003 - 2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu; 

2007 - obecnie Bodeko Hotele Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu; 

2008 - obecnie Konsorcjum Stali S.A. - członek Zarządu; 

Oprócz wskazanych wyżej, Pan Tadeusz Borysiewicz nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie 

jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach kapitałowych lub osobowych. 

Według złożonego oświadczenia, Pan Tadeusz Borysiewicz nie prowadzi poza 

przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności podstawowej, która ma istotne znaczenie dla 

Emitenta, za wyjątkiem udziału w Bopit s.c, której przedmiotem działalności jest kupno i 

sprzedaż nieruchomości. Pan Tadeusz Borysiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej 

w stosunku do Emitenta.  

Według złożonego oświadczenia, Pan Tadeusz Borysiewicz w ciągu ostatnich pięciu lat 

- nie został skazany za przestępstwo oszustwa; 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub 

zarządzających wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub 

likwidacji lub w których wprowadzono zarząd komisaryczny; 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów 
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ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w 

zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 


