Warszawa, 07.01.2008

Sukces programu buy-backu
Konsorcjum Stali ma juŜ 7,45 proc. akcji własnych
Podczas dzisiejszej sesji giełdowej Konsorcjum Stali nabyło w transakcjach
pakietowych 94 014 akcji po średniej cenie 30 zł. Akcje te stanowią 1,59 proc.
wszystkich. W sumie, od podjęcia uchwały o skupie akcji własnych 5 grudnia
2008 r., Konsorcjum Stali udało się skupić juŜ 439 455 akcji własnych, czyli
7,45 proc. wszystkich.
Jednocześnie do Konsorcjum Stali wpłynęło dzisiaj zawiadomienie
przewodniczącego rady nadzorczej Jerzego Reya o zbyciu przez niego 44 014
akcji Konsorcjum Stali w transakcji pakietowej podczas sesji 7 stycznia.
- Docierają do nas sygnały, Ŝe pojawiają się wątpliwości w sprawie sprzedaŜy
akcji Konsorcjum Stali przez przewodniczącego rady nadzorczej – mówi Robert
Wojdyna, prezes Konsorcjum Stali. - Akcje te zostały nabyte przez spółkę w
transakcjach pakietowych, w których pośredniczyło biuro maklerskie. Zarząd
nie wiedział, Ŝe spółka nabywa akcje od przewodniczącego rady nadzorczej.
Proszę pamiętać, Ŝe akcjonariusze Konsorcjum podczas walnego zgromadzenia
z 5 grudnia ub.r. uchwałą zobowiązali zarząd do skupu akcji własnych – dodaje
prezes Konsorcjum.
Jak tłumaczy Robert Wojdyna, spółka nie byłaby w stanie skupić tak duŜego
pakietu na rynku nie powodując znacznego wzrostu kursu, co z kolei istotnie
podniosłoby koszty skupu. - Nabycie takiej ilości akcji było moŜliwe tylko w
transakcji pakietowej. Akcje, które skupiliśmy chcemy przeznaczyć na cele
inwestycyjne. Mogą np. posłuŜyć do zapłaty za kupowane przez nas firmy dodaje Robert Wojdyna.
Z kolei przewodniczący rady nadzorczej Konsorcjum i jednocześnie prezes
Skyline Investment Jerzy Rey zapewnia, Ŝe Skyline, który ma 10,18 proc. akcji
Konsorcjum, nie ma obecnie planów ich sprzedaŜy: - To była moja prywatna
inwestycja, juz ponad dwuletnia, która jak kaŜda musi kiedyś się skończyć.
Akcje sprzedałem z powodów osobistych. Podkreślam, Ŝe inwestycja Skyline
Investment w Konsorcjum Stali trwa i nie ma Ŝadnych przesłanek aby to
zmienić – tłumaczy Jerzy Rey.
Dalszych informacji udzielają:
Robert Wojdyna, prezes spółki, kom. 608 55 66 66, mail:
robert.wojdyna@ks.mail.pl
Marcin Czekański, Utilis PR, kom: 601 939 426, mail: mczekanski@utilispr.pl

