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Treść raportu:

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. (dalej „Emitent”), stosownie do treści § 12 w związku z § 5 ust.
1 p pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. z 2009 Nr 33, poz.
259 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr
3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KONSORCJUM STALI S.A. podjętej dnia 5
grudnia 2008 r. upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Emitent dokonał
na sesji giełdowej w dniu 14 października 2011 r. transakcji nabycia 87 (osiemdziesiąt
siedem) akcji własnych, po średniej cenie nabycia 38 zł (słownie: trzydzieści osiem złotych).
Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 1 (jeden) zł. Wartość nominalna akcji
nabytych 14 października 2011 r. wynosi 87,00 (osiemdziesiąt siedem) złotych.
Akcje nabyte 14 października 2011 r. stanowią 0,0015 % udziału w kapitale zakładowym
Konsorcjum Stali S.A. i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Konsorcjum Stali
S.A. oraz odpowiadają 87 (osiemdziesiąt siedem) głosom na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Emitenta.
Nabycie akcji następuje w celu inwestycyjnym na podstawie i w granicach upoważnienia
udzielonego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 362 § 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 15
września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm).
Łączna ilość Akcji nabytych przez Emitenta w ramach skupu akcji własnych na dzień
14.10.2011 r. wynosi 440 398 (czterysta czterdzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem)
i odpowiada 440 3398 (czterysta czterdzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) głosom
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Łączna liczba dotychczas nabytych akcji
własnych stanowi 7,47% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
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