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Temat: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22.09.2017 r. 

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej –  NWZA lista powyżej 5% 

 

Treść raportu: Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej: „Emitent”) podaje 

do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy obecnych podczas Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 22 września 2017 r. (dalej NWZA) 

posiadających co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów  przysługujących każdemu 

z nich wraz z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów  na NWZA oraz w ogólnej 

liczbie głosów.  

 

1. KRYSTYNA BORYSIEWICZ  liczba akcji oraz głosów z akcji – 816 980 co stanowiło: 

- 23,14 % udziału w liczbie głosów na NWZA  

- 13,85 % udziału w ogólnej liczbie głosów z akcjami własnymi Emitenta (14,97% udziału w 

ogólnej liczbie głosów bez akcji własnych Emitenta) 

 

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK liczba akcji oraz 

głosów z akcji – 432 000 co stanowiło: 

- 12,24 % udziału w liczbie głosów na NWZA  

- 7,33 % udziału w ogólnej liczbie głosów z akcjami własnymi Emitenta (7,92% udziału w 

ogólnej liczbie głosów bez akcji własnych Emitenta). 

 

3. KATARZYNA DEMBOWSKA liczba akcji oraz głosów z akcji – 473 980 co stanowiło: 

- 13,43% udziału w liczbie głosów na NWZA  

- 8,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów z akcjami własnymi Emitenta (8,69% udziału w 

ogólnej liczbie głosów bez akcji własnych Emitenta). 

 

4. JANUSZ KOCLĘGA liczba akcji oraz głosów z akcji – 363 283 co stanowiło: 

- 10,29 % udziału w liczbie głosów na NWZA  

- 6,16 % udziału w ogólnej liczbie głosów z akcjami własnymi Emitenta (6,66% udziału w 

ogólnej liczbie głosów bez akcji własnych Emitenta). 

 

5. BARBARA DEMBOWSKA liczba akcji oraz głosów z akcji – 343 000 co stanowiło: 

-  9,72% udziału w liczbie głosów na NWZA  

- 5,82 % udziału w ogólnej liczbie głosów z akcjami własnymi Emitenta (6,29% udziału w 

ogólnej liczbie głosów bez akcji własnych Emitenta). 

 

6. JERZY WOJDYNA liczba akcji oraz głosów z akcji – 180 000 co stanowiło: 

-  5,1 % udziału w liczbie głosów na NWZA  

- 3,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów z akcjami własnymi Emitenta (3,3 % udziału w 

ogólnej liczbie głosów bez akcji własnych Emitenta). 
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