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Raport bieżący nr 46/2009            Data sporządzenia: 2009-09-03 

 

Temat:  

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz Zarządzie Spółki 

 

Podstawa prawna:  

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

 

Treść raportu: 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 oraz 22 w związku z § 27 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z 

siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Krzysztof 

Przybysz został odwołany z funkcji Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w 

związku ze złożoną przez niego w dniu 5 sierpnia 2009 r. rezygnacją (Emitent informował o 

tym fakcie raportem bieżącym nr 42/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r.). Jednocześnie Zarząd 

informuje o odwołaniu Pana Tadeusza Borysiewicza z funkcji Członka Zarządu w związku z 

powołaniem go przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 września 

2009 r. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i zarazem Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej.     

Pan Tadeusz Borysiewicz ma 56 lat posiada wykształcenie wyższe, w 1978 r. ukończył studia 

na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera 

hutnika.  

Przebieg kariery zawodowej:  

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  
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2007 - obecnie  BODEKO HOTELE Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu  

2008 - 2009  KONSORCJUM STALI S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji  

 

Pan Tadeusz Borysiewicz jest wspólnikiem (rozumianym również jako  udziałowiec lub 

akcjonariusz), następujących spółek:  

2004 - obecnie  BOPIT s.c. Piotr Borysiewicz Tadeusz Borysiewicz - wspólnik   

Powyższa działalność nie jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie 

Emitenta konkurencyjna.  

Ponadto Pan Tadeusz Borysiewicz jest aktywnym inwestorem giełdowym, a jego udział w 

ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach spółek giełdowych, poza Konsorcjum Stali 

S.A., nie przekracza 5%.  

Według złożonego oświadczenia, Pan Tadeusz Borysiewicz nie prowadzi poza 

przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności podstawowej, która ma istotne znaczenie dla 

Emitenta lub jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta, jak również nie 

uczestniczy w spółkach konkurencyjnych rozumianych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestnik w innej konkurencyjnej 

osobie prawnej jako członek jej organu.   

Według złożonego oświadczenia Pan Tadeusz Borysiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 


