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Temat:  

Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce   

 

Podstawa prawna:  

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji  

 

Treść raportu:  

 

Zarząd spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej jako „Spółka”)  

informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 22 listopada 2018 roku wpłynęło do Spółki 

zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 69 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lutego 2018 

roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018r., nr 512), 

przesłane przez  akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (dalej jako 

„Aviva OFE”) informujące o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie 

głosów w  Spółce poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (dalej jako „Zawiadomienie”). 

 

Akcjonariusz Aviva OFE poinformował, że zmniejszenie jego udziału w ogólnej liczbie głosów 

w Spółce poniżej 5% nastąpiło w wyniku transakcji zbycia akcji Spółki jakie zawarte zostały 

w dniu 19 listopada 2018 roku. 

 

Przed zmianą udziału, Aviva OFE posiadał 432.896 (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysięce 

osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, stanowiących 7,34% kapitału zakładowego 

Spółki i uprawniających do 432.896 (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysięcy osiemset 

dziewięćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 

7,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.  
 
 

Po zmianie udziału, na dzień 19 listopada 2018 roku, Aviva OFE posiadał 119.889 

(słownie:  sto dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) sztuk akcji Spółki 

stanowiących 2,03% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 119.889 

(słownie:  sto dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 2,03% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.  

 

Pełną treść Zawiadomienia Spółka przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu bieżącego.  
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