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1. Podstawowe informacje o Spółce 

a) Nazwa: Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna, 

b) Siedziba: ul. StęŜycka nr 11, 04-462 Warszawa, 

c) Podstawowy przedmiot działalności: „SprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana” PKD 2007: 
46900Z, 

d) Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, 

• Data dokonania wpisu: 02.05.2007 r. 

• Nr KRS: 0000279883 

e) Forma prawna: Spółka Akcyjna.  

 
Spółka Konsorcjum Stali S.A. jest następcą prawnym Konsorcjum Stali Sp. z o.o. – przekształcenie nastąpiło w 
trybie art. 551 - 570 oraz art. 577 – 580 Kodeksu Spółek Handlowych.  
 
KONSORCJUM STALI S.A. jest jednym z najbardziej liczących się w Polsce dystrybutorów wyrobów 
hutniczych. Od 06 grudnia 2007 r. papiery wartościowe Spółki notowane są na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. 
Działalność w zakresie handlu wyrobami hutniczymi Konsorcjum Stali rozpoczęła w roku 1999. Spółka stała się 
prekursorem konsolidacji w branŜy dystrybutorów wyrobów hutniczych łącząc pod swoim szyldem w 2000 r. 
działalność hurtowni wyrobów hutniczych: Stalko, Stalhurt i Budo-Market. Łącząc doświadczenie, rynki zbytu i 
bazy handlowe tych trzech firm Konsorcjum Stali stało się jedną z największych firm handlujących wyrobami 
hutniczymi w Polsce centralnej. 1 lipca 2008 r. Konsorcjum Stali S.A. połączyła się z Bodeko Sp. z o.o. stając 
się jednym z największych dystrybutorów stali działających na rynku polskim. 
Konsorcjum Stali S.A. prowadzi działalność na rynku dystrybucji i przetwórstwa wyrobów hutniczych ze stali 
zwykłych. Działalność handlowa, w której Spółka specjalizowała się w pierwszych latach funkcjonowania, 
została poszerzona o produkcję zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych oraz usługi w zakresie cięcia stali 
na wymiar.  
Po połączeniu Emitenta ze spółką Bodeko Sp. z o.o. , które nastąpiło 1 lipca 2008 r. znacząco wzrosła na mapie 
Polski ilość oddziałów handlowych i zakładów produkcyjnych naleŜących do Spółki – z czterech do dziesięciu 
zwiększyła się ilość oddziałów handlowych oraz z dwóch do pięciu zwiększyła się ilość zakładów 
produkcyjnych.  
Działalność dystrybucyjna prowadzona jest w dziesięciu oddziałach handlowych, które zlokalizowane są w 
Białymstoku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Sępólnie Krajeńskim, Warszawie-Bielanach, Warszawie-Ursusie, 
Wrocławiu, Zawierciu, Zielonce. Działalność produkcyjna – prowadzona jest w pięciu zakładach produkcyjnych 
zlokalizowanych w Poznaniu, Warszawie-Bielanach, Warszawie-Rembertowie, Warszawie-Ursusie i 
Wrocławiu. Zakład w Rembertowie zajmuje się produkcją konstrukcji ze stali, natomiast pozostałe zakłady 
wyposaŜone w  nowoczesny park maszynowy wytwarzają zbrojenia budowlane. Oddziały zlokalizowane we 
Wrocławiu i Lublinie oraz zbrojarnia we Wrocławiu to nowe lokalizacje Spółki, które rozpoczęły działalność w 
2008 r. Dodatkowo od II kwartału 2008 r. w Gdyni i Szczecinie oraz od IV kw. w Rzeszowie działają biura 
handlowe Emitenta, będące podwalinami oddziałów Spółki, które w przyszłości powstaną w tych regionach. 
 
Obecna sieć produkcyjno-handlowa spółki składająca się z 5 zakładów produkcyjnych oraz 10 oddziałów 
handlowych posiadających własne magazyny towarowe, wśród których dwa największe zlokalizowane w 
Warszawie i Zawierciu pełnią rolę magazynów buforowych stawia Konsorcjum Stali S.A. w gronie firm z 
branŜy dysponujących najbardziej rozbudowaną siecią dystrybucyjną i posiadających największe moce 
produkcyjne w zakresie wytwarzania zbrojeń budowlanych. 
 
Konsorcjum Stali S.A. w 2008 r. nie tworzyło grupy kapitałowej. 
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2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,  ujawnionych w 
rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w 
tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i 
osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a takŜe 
omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliŜszy 
roku obrotowym; 

 
Rok 2008 to kolejny dobry rok dla Konsorcjum Stali S.A. pod względem osiągniętych wyników finansowych.  
 
Spółka zanotowała 90% przyrost przychodów ze sprzedaŜy w stosunku do roku poprzedniego – przychody ze 
sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów w 2008 r. wyniosły 757 425 tys. zł podczas gdy w roku 2007 
osiągnęły poziom 398 738 tys. zł. Zysk netto wypracowany w 2008 r. osiągnął poziom 13 480 tys. zł i był o  
427 tys. zł lepszy od tego, który został osiągnięty w wyjątkowo dobrym dla branŜy i całej gospodarki roku 2007  
Wydawać by się mogło, Ŝe przy wzroście przychodów aŜ 90% przyrost zysku o niespełna 0,5 mln zł czyli o 
3,2% nie jest osiągnięciem godnym pochwały. JednakŜe podkreślić naleŜy fakt, Ŝe lata 2008 i 2007 to lata 
znacząco róŜne pod względem warunków jakie stworzyły firmom do gospodarowania. O ile rok 2007 był rokiem 
boomu inwestycyjnego i szybkiego rozwoju całej gospodarki polskiej i światowej to rok 2008 a zwłaszcza jego 
dwa ostatnie kwartały charakteryzowały się juŜ odwróceniem tendencji gospodarczych i zwiastowały 
nadchodzący kryzys gospodarczy. Biorąc pod uwagę te czynniki Zarząd Spółki ocenia, Ŝe zysk wypracowany w 
2008 r. na tle wyjątkowo dobrego zysku roku 2007 jest na zadowalającym poziomie. 
 
Na wskazanie i uwagę zasługuje jeszcze jedno zdarzenie, które przyczyniło się znacząco do wypracowania 
bardzo dobrych wyników w roku 2008. Tym zdarzeniem jest oczywiście połączenie ze spółką Bodeko Sp. z o.o. 
Rejestracja tuŜ na początku II półrocza 2008 r., w dniu 01.07.2008 r., zapowiadanego jeszcze w celach 
emisyjnych Emitenta połączenia z jednym z największych na rynku polskim dystrybutorów stali, jakim była 
spółka Bodeko spowodowała, Ŝe wyniki pokazywane przez Emitenta od początku II półrocza 2008 r., były juŜ 
efektem wspólnego gospodarowania dwóch oddzielnie dotychczas zarządzanych organizacji.  
O wielkości przejętej spółki i tym samym skali fuzji świadczą wyniki jakie spółka Bodeko Sp. z o.o. 
wypracowała do czasu jej wchłonięcia przez Konsorcjum Stali S.A.: 
 
Podstawowe wielkości zbadanych sprawozdań finansowych spółki Bodeko przedstawiono w poniŜszej tabeli. 
 

Wyszczególnienie za okres  
01.01.-01.07.2008  

Przychody netto ze sprzedaŜy i zrównane 391 530 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 405 

rentowność operacyjna [%] 5,2% 

Zysk (strata) brutto 18 814 

rentowność brutto [%] 4,8% 

Zysk (strata) netto 15 275 

rentowność netto [%] 3,9% 

    

Kapitał własny 67 197 

Suma bilansowa 246 096 

    
 
W/w pozycje rachunku zysków i strat Bodeko Sp. z o.o. wypracowane za okres od 01.01.2008 do 01.07.2008 r. 
nie są oczywiście uwzględniane w rachunku zysku i strat Konsorcjum Stali S.A. za 2008 r., w którym wyniki 
przejętych oddziałów uwzględniane są dopiero od moment włączenia ich w struktury Emitenta. Tym bardziej 
zatem, ten pierwszy niepełny jeszcze rok wspólnego funkcjonowania Emitenta w znacząco poszerzonej 
strukturze organizacyjnej, na rynkach obejmujących swym zasięgiem niemal całą Polskę, pokazuje jak duŜym 
potencjałem handlowym dysponuje obecnie Konsorcjum Stali S.A. po skutecznym zrealizowaniu fuzji 
obiecywanej przez Zarząd w celach emisyjnych ogłoszonych w Prospekcie emisyjnym towarzyszącym 
debiutowi Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w grudniu 2007 r. Od momentu połączenia pod 
wspólnym szyldem  pracuje dziesięć oddziałów handlowych i pięć zakładów przetwarzających wyroby stalowe 
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na zbrojenia budowlane i konstrukcje stalowe.  
Do wzrostu przychodów ze sprzedaŜy i udziałów w rynku Konsorcjum Stali S.A. przyczyniły się równieŜ 
realizowane przez spółkę plany rozwojowe. Na przełomie II i III kwartału  2008 r. działalność operacyjną 
rozpoczął nowy oddział handlowy w Lublinie, a III kwartale zakończyła się budowa bazy magazynowej i 
produkcyjnej we Wrocławiu, gdzie spółka otworzyła oddział handlowy oraz nowoczesny zakład produkcji 
prefabrykatów zbrojarskich, zdolny obsłuŜyć, np. realizowane w regionie duŜe inwestycje infrastrukturalne. 
Trwający proces modernizacji i poszerzania parku maszynowego związanego z produkcją przyniósł efekty w 
postaci zwiększenia mocy produkcyjnych i zwiększenia moŜliwości Spółki w reagowaniu na potrzeby klientów. 
 

Mówiąc o połączeniu z firmą Bodeko Sp. z o.o. w kontekście omawianych wyników wypracowanych przez 
Konsorcjum Stali S.A. naleŜy równieŜ podkreślić fakt, Ŝe wynik Emitenta za 2008 r. obciąŜony jest takŜe bardzo 
wysokimi kosztami amortyzacji dodatniej wartości firmy  ujawnianej w jego bilansie po połączeniu z Bodeko. 
W 2008 r. zysk brutto spółki z tego tytułu został pomniejszony o kwotę 1 944 tys. zł. Wartość firmy powstała 
w wyniku połączenia ze Spółką Bodeko Sp. z o. o. jest amortyzowana metodą liniową przez okres 20 lat. 
Uzasadnieniem dla ustalenia okresu amortyzacji jest przewidywany długi okres prowadzenia działalności 
wspólnie z przejętą jednostką. Emitent nie przewiduje sprzedaŜy zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa. 
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. zakłada, Ŝe w długim okresie sytuacja sektora gospodarki, w którym działa będzie 
stabilna oraz, Ŝe przejęta jednostka – jej majątek i organizacja – będzie przynosić wymierne korzyści 
ekonomiczne. Jednocześnie znaczna kwota dodatniej wartości firmy - na dzień przejęcia wynosząca 93 296 tys. 
zł – powoduje, Ŝe w przypadku zbyt krótkiego okresu amortyzacji wartości firmy obciąŜenia z tego tytułu byłyby 
niewspółmierne do realizowanych wyników, co mogłoby doprowadzić do nieuzasadnionego pogorszenia 
wyników i zniekształcenia prawdziwego obrazu firmy.  
 
 
Połączenie Konsorcjum Stali S.A. z Bodeko Sp. z o.o. zarejestrowane zostało w dniu 01.07.2008 r. przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
Połączenie Konsorcjum Stali S.A. z Bodeko Sp. z o.o. nastąpiło na podstawie art. 492 par. 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych przez przeniesienie całego majątku Bodeko Sp. z o.o. (Spółki Przejmowana) na Konsorcjum Stali 
S.A. (Spółki Przejmująca) w zamian za akcje, które Emitent wydał Wspólnikom Spółki Przejmowanej. W 
związku z powyŜszym 01.07.2008 r. w dniu rejestracji połączenia przez Sąd Rejestrowy nastąpiła równieŜ 
rejestracja podwyŜszenia kapitału zakładowego Emitenta. W wyniku tego kapitał zakładowy Spółki wzrósł o 
kwotę 2 667 378 zł w drodze emisji 2 667 378 akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł. Kapitał zakładowy 
Emitenta po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy emisji akcji serii C podniesiony został z kwoty 3 230 041 zł 
do kwoty 5 897 419 zł. Od prawa poboru wyłączeni zostali dotychczasowi akcjonariusze Emitenta, a akcje 
nowej emisji zostały wydane w całości dotychczasowym Wspólnikom Spółki Przejmowanej (z wyłączeniem na 
podstawie art. 514 KSH Emitenta). Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. KaŜda akcja uprawnia do 
jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcje nowej emisji uprawniają do udziału w zysku Spółki 
Przejmującej od 1 stycznia 2007 r. 
Po podwyŜszeniu kapitał zakładowy Konsorcjum Stali S.A. dzieli się na 5 897 419 akcji zwykłych na okaziciela 
o wartości nominalnej 1 złoty kaŜda, w tym:  

a) 3 000 000 akcji serii A, o numerach od 000 0001do 3 000 000,  
b) 230 041akcji serii B, o numerach 000001 – 230041, oraz  
c) 2 667 378 akcji serii C, o numerach 0000001 – 2 667 378.  

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 5 897 419 szt.  
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 21 listopada 2008 roku podjął uchwałę w sprawie 
dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW akcji zwykłych na okaziciela 
serii C spółki Konsorcjum Stali S.A. Na podstawie § 38 ust.1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił 
wprowadzić z dniem 26 listopada 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 
2 667 378 akcji serii C spółki Konsorcjum Stali S.A. 
 
 
Wzrost skali działalności Konsorcjum Stali S.A. wyraŜający się, m.in. poprzez przedstawiony powyŜej wzrost 
osiąganych przychodów i zysków przełoŜył się równieŜ i na inne pozycje zaprezentowanych sprawozdań 
finansowych przyczyniając się do wzrostu stabilności finansowej Spółki. PoniŜej scharakteryzowano działalność 
Spółki i jej rozwój w 2008 r. z perspektywy podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych: 
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a) Wybrane dane rachunku zysków i strat 

POZYCJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT       w tys. zł 

2008 rok 2007 rok zmiana 
między  

2008 a 2007 
r. [tys. zł] 

zmiana 
między  

2008 a 2007 
r. [%] 

od 01.01.2008 
do 31.12.2008 

od 01.01.2007 
do 31.12.2007 

I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i 
materiałów, 
 w tym: 757 425 398 738 358 687 90,0% 

1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 144 539 106 103 38 436 36,2% 

2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 612 886 292 635 320 251 109,4% 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 697 638 347 653 349 985 100,7% 

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 133 345 85 994 47 351 55,1% 

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 564 293 261 659 302 634 115,7% 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (I-II) 59 787 51 085 8 702 17,0% 

IV. Koszty sprzedaŜy 26 776 29 418 -2 642 -9,0% 

V. Koszty ogólnego zarządu 8 799 4 587 4 212 91,8% 

VI. Zysk (strata) ze sprzedaŜy (III-IV-V) 24 212 17 080 7 132 41,8% 

VII. Pozostałe przychody operacyjne 4 667 1386 3281 236,7% 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 6 926 1233 5693 461,7% 

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 21 953 17 233 4 720 27,4% 

X. Przychody finansowe 852 640 212 33,1% 

XI. Koszty finansowe 5 316 1 879 3 437 182,9% 

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 17 489 15 994 1 495 9,3% 

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 17 489 15 994 1 495 9,3% 

XV. Podatek dochodowy 4 009 2 941 1 068 36,3% 

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI) 13 480 13 053 427 3,3% 

 
W 2008 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaŜy na poziomie 757,4 mln zł, co w dotychczasowej historii 
Spółki jest wielkością rekordową. Przychody roku 2008 są aŜ o 90%,  tj. o kwotę ok. 358,6 mln zł wyŜsze od 
tych, które osiągnęła Spółka w roku 2007. Wzrost przychodów Konsorcjum Stali S.A. zanotowało zarówno w 
obszarze sprzedaŜy towarów – wzrost o 109,4% tj. o kwotę 320,2 mln zł, jak i w obszarze sprzedaŜy produktów 
(głównie zbrojenia budowlane) – wzrost o 36,2%, tj. o kwotę 38,4 mln zł. Przychody ze sprzedaŜy produktów w 
2008 r. stanowiły ok. 19% całkowitych przychodów ze sprzedaŜy, podczas gdy w 2007 prawie 27%. Struktura 
przychodów ze sprzedaŜy wskazuje, Ŝe Konsorcjum Stali S.A. jest przede wszystkim spółka handlową. W roku 
2008 blisko 18,7% zysku brutto ze sprzedaŜy pochodziło z obszaru produkcji natomiast 81,3% z obszaru handlu 
towarami. W analizie zyskowności na poziomie zysku brutto ze sprzedaŜy za 2008 r. w porównaniu do roku 
2007 widać efekty spowolnienia gospodarczego, które nastąpiło w II połowie 2008 r. Zyskowność brutto ze 
sprzedaŜy towarów w 2008 r. wyniosła 7,9% a z sprzedaŜy produktów 7,7%. Dla roku 2007 te wskaźniki 
wyniosły odpowiednio 19% i 10,6%. 
Tak jak wspomniano juŜ na wstępnie tego punktu przy omawianiu głównych czynników dobrych wyników 
osiągniętych przez Emitenta w 2008 r., do tak duŜej dynamiki w zakresie wzrostu przychodów przyczyniło się 
przede  wszystkim połączenie ze spółką Bodeko Sp. z o.o. Nie bez podstaw jest równieŜ twierdzenie, Ŝe 
połączenie obu spółek przyczyniło się do utrzymania zysków na wysokim poziomie, mimo niesprzyjających 
warunków gospodarczych w II połowie 2008 r. 
 
Wzrost skali działalności Konsorcjum Stali S.A. będący efektem m.in. połączenia ze spółką Bodeko a takŜe 
otwierania nowych oddziałów w Polsce skutkował nie tylko wzrostem przychodów, ale i wzrost związanych z 
nimi kosztów. Łączna wartość kosztów pośrednich związanych z działalnością (tj., kosztów ogólnego zarządu, 
pozostałych kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych) wzrosła o 13 342 tys. zł. Zwrócić naleŜy uwagę 
na fakt, Ŝe w pozycji pozostałe koszty operacyjne w kwocie 6 926 tys. zł uwzględniona jest amortyzacji 
dodatniej wartości firmy  ujawnianej w bilansie po połączeniu z Bodeko. W 2008 r. zysk brutto spółki z tego 
tytułu został pomniejszony o kwotę 1 944 tys. zł. W tej pozycji kosztowej ujęte są równieŜ odpisy 
aktualizujące naleŜności, które obciąŜyły wynik spółki za 2008 r. w wysokości 2 552 tys. zł. W kwocie tej 
mieści się m.in. wartość odpisu na kwotę 1 569 tys. zł, o którym Emitent informował opinię publiczną w 
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raporcie bieŜącym nr 29/2009 z dnia 02.06.2009 r. Kwota dokonanych odpisów aktualizujących naleŜności jest 
efektem pogarszającej się sytuacji gospodarczej i wpływu tego zjawiska na sytuacji finansową przedsiębiorstw.       
Korzystne efekty synergii związanej z połączenia Emitenta z Bodeko Sp. z o.o. widoczne są natomiast w spadku 
kosztów sprzedaŜy. Mimo znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaŜy jakie widoczne są w roku 2008 ta 
pozycja kosztowa związana bezpośrednio ze sprzedaŜą zanotowała spadek 2 642 tys. zł w stosunku do roku 
2007.   
 
Zysk netto za 2008 wyniósł 13 480 mln zł. W stosunku do roku 2007 wzrósł on  o niewiele ponad 3%, czyli o 
427 tys. zł. Niska dynamika przyrostu zysku netto w zestawieniu z dokonanym w roku 2008 podwyŜszeniem 
kapitału na skutek połączenia z Bodeko Sp. z o.o. spowodowała spadek wskaźnika zysku na jedną akcję zwykłą. 
Wartości oraz dynamikę zysków oraz zysku w przeliczeniu na jedną akcję zilustrowano w poniŜszych tabelach. 
 

tytuł pozycji 

2008 rok 2007 rok zmiana 
między  

2008 a 2007 
r. [tys. zł] 

zmiana 
między  

2008 a 2007 
r.  

[%] 

od 01.01.2008 
do 31.12.2008 

od 01.01.2007 
do 31.12.2007 

Zysk (strata) netto (w tys. zł) 13 480 13 053 427 3,3% 

EBIT (w tys. zł) 21 953 17 233 4 720 27,4% 

EBITDA (w tys. zł) 26 686 19 486 7 200 36,9% 

 

tytuł pozycji 

2008 rok 2007 rok zmiana 
między  

2008 a 2007 
r. [tys. zł] 

zmiana 
między  

2008 a 2007 
r.  

[%] 

od 01.01.2008 
do 31.12.2008 

od 01.01.2007 
do 31.12.2007 

Zysk (strata) netto (zanualizowany) (w tys. zł) 13 480 13 053 427 3,3% 

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 563 730 3 019 170 1 544 560 51,2% 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,95 4,32 -1,37 -31,7% 

 
 

b) Wybrane dane bilansu 
 

AKTYWA                                                                            
w tys. zł 31.12.2008 31.12.2007 

zmiana 
między  

2008 a 2007 
r. [tys. zł] 

zmiana 
między  

2008 a 2007 
r. [%] 

analiza 
struktury 

bilansu 2008 
r.  

- udział 
składnika w 

sumie 
bilansowej 

[%] 

analiza 
struktury 

bilansu 2007 
r.  

- udział 
składnika w 

sumie 
bilansowej 

[%] 

I. Aktywa trwałe 190 041 35 542 154 499 434,7% 46,4% 26,7% 

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 91 424 84 91340 108738,1% 22,3% 0,1% 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 95 859 23 433 72 426 309,1% 23,4% 17,6% 

3. NaleŜności długoterminowe 228 0 228 - 0,1% 0,0% 

4. Inwestycje długoterminowe 1 448 11 428 -9 980 -87,3% 0,4% 8,6% 

4.1. Nieruchomości 0 0 0 - 0,0% 0,0% 

4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 - 0,0% 0,0% 

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 1 448 11 428 -9 980 -87,3% 0,4% 8,6% 

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 448 1 248 200 16,0% 0,4% 0,9% 

b) w pozostałych jednostkach 0 10180 -10180 -100,0% 0,0% 7,7% 
5. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 1082 597 485 81,2% 0,3% 0,4% 

II. Aktywa obrotowe 219 478 97 350 122 128 125,5% 53,6% 73,3% 
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AKTYWA                                                                            
w tys. zł 31.12.2008 31.12.2007 

zmiana 
między  

2008 a 2007 
r. [tys. zł] 

zmiana 
między  

2008 a 2007 
r. [%] 

analiza 
struktury 

bilansu 2008 
r.  

- udział 
składnika w 

sumie 
bilansowej 

[%] 

analiza 
struktury 

bilansu 2007 
r.  

- udział 
składnika w 

sumie 
bilansowej 

[%] 

1. Zapasy 78 093 31 346 46 747 149,1% 19,1% 23,6% 

2. NaleŜności krótkoterminowe 118 934 47 058 71 876 152,7% 29,0% 35,4% 

3. Inwestycje krótkoterminowe 22 004 16296 5708 35,0% 5,4% 12,3% 
4. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 447 2 650 -2 203 -83,1% 0,1% 2,0% 

A k t y w a    r a z e m  409 519 132 892 276 627 208,2% 100,0% 100,0% 

 
 
Wzrost skali działalności Konsorcjum Stali S.A. w 2008 r., połączenie z Bodeko Sp. z o.o., dobre wyniki 
finansowe, rozwój przedsiębiorstwa poprzez nakłady inwestycyjne widoczny jest równieŜ w bilansie Spółki. 
Suma bilansowa na koniec 2007 r. wyniosła 132,8 mln zł natomiast w 2008 r. 409,5 mln zł, tj. była o ponad 
200% wyŜsza od sumy bilansowej na koniec porównawczego okresu.  
 
W aktywach Spółki znacząco wzrosła wartość aktywów trwałych – w roku 2008 osiągnęły one wartość 190 
mln zł i były aŜ o 154 mln zł wyŜsze w stosunku do roku 2007. Na ten wzrost złoŜył się zarówno przyrost w 
pozycji rzeczowych aktywów trwałych w wys. 72,4 mln zł będący, jak i przyrost o 91 mln zł w pozycji 
wartości niematerialne i prawne. Największą wartością w tej pozycji stanowi niezamortyzowana dodatnia 
wartość firmy ujmowana w bilansie Emitenta po połączeniu z Bodeko Sp. z o.o. i amortyzowana przez 20 
lat od daty połączenia o czym pisano na początku niniejszego punktu sprawozdania. Spadek w pozycji 
długoterminowe aktywa finansowe spowodowana jest natomiast połączeniem ze spółką Bodeko, w której 
Emitent posiadał ok. 11% udziałów zakupionych w 2007 r. za kwotę 10,1 mln zł , który to zakup został 
sfinansowany ze środków pochodzących z publicznej emisji akcji serii B. Jednocześnie w grudniu 2007 r.  
 
O 125,5%, tj. o 19,7 mln zł w stosunku do roku 2007 wzrosły równieŜ aktywa obrotowe Konsorcjum Stali 
S.A. osiągając poziom 219,4 mln zł, co jest bezpośrednim wyrazem znaczącego wzrostu skali działalności 
spółki po fuzji z Bodeko Sp. z o.o. 
 
Widocznym rezultatem opisanych powyŜej zdarzeń mających wpływ na skalę działalności Konsorcjum Stali 
S.A. są zmiany w strukturze aktywów. O ile w 2007 r. aktywa trwałe spółki stanowiły ok. 26,7% całkowitej 
wartości aktywów, to w roku 2008 ich wartość wzrosła juŜ do poziomu blisko 46,4%.  
 
Efekt połączenia z Bodeko i związana z nią emisja akcji serii C, o której wspomniano powyŜej widoczny 
jest oczywiście równieŜ w kapitałach Konsorcjum Stali S.A. (tabela poniŜej). Obok zysku netto 
wypracowanego w roku bieŜącym w kwocie 13,4 mln zł, zysku roku 2007 w całości przeznaczonego na 
zwiększenie kapitału zapasowego, agio z kapitału pozyskanego podczas publicznej emisji akcji serii B (ok. 
14 mln zł) oraz  agio z emisji akcji serii C (kwota ok. 163 mln zł), której celem było domknięcie procesu 
połączenia z Bodeko jest głównym składnikiem 219,6 mln zł wartości kapitałów własnych Spółki na koniec 
2008 r. Kapitał własny spółki wzrósł w stosunku do roku 2007 o 168,1 mln zł, tj. zwiększył się przeszło 
czterokrotnie. 
 

PASYWA                                                           
w tys. zł 31.12.2008 31.12.2007 

zmiana 
między  

2008 a 2007 
r. [tys. zł] 

zmiana 
między  

2008 a 2007 
r.  

[%] 

analiza 
struktury 

bilansu 2008 
r.  

- udział 
składnika w 

sumie 
bilansowej 

[%] 

analiza 
struktury 

bilansu 2007 
r.  

- udział 
składnika w 

sumie 
bilansowej 

[%] 

I. Kapitał własny 219 681 51 537 168 144 326,3% 53,6% 38,8% 

1. Kapitał zakładowy 5 897 3 230 2 667 82,6% 1,4% 2,4% 



KONSORCJUM STALI S.A.  RAPORT ROCZNY  SA-R 2008 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 
 

 Komisja Nadzoru Finansowego str. 8 

 

PASYWA                                                           
w tys. zł 31.12.2008 31.12.2007 

zmiana 
między  

2008 a 2007 
r. [tys. zł] 

zmiana 
między  

2008 a 2007 
r.  

[%] 

analiza 
struktury 

bilansu 2008 
r.  

- udział 
składnika w 

sumie 
bilansowej 

[%] 

analiza 
struktury 

bilansu 2007 
r.  

- udział 
składnika w 

sumie 
bilansowej 

[%] 

2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy 
(wielkość ujemna) 0 0 0 - 0,0% 0,0% 

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -11029 0 -11029 - -2,7% 0,0% 

4. Kapitał zapasowy 193 720 32 641 161 079 493,5% 47,3% 24,6% 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 193 193 0 0,0% 0,0% 0,1% 

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 17 420 2 420 15 000 619,8% 4,3% 1,8% 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 - 0,0% 0,0% 

8. Zysk (strata) netto 13 480 13 053 427 3,3% 3,3% 9,8% 

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 - 0,0% 0,0% 
II. Zobowi ązania i rezerwy na 
zobowiązania 189 838 81 355 108 483 133,3% 46,4% 61,2% 

1. Rezerwy na zobowiązania 328 516 -188 -36,4% 0,1% 0,4% 

2. Zobowiązania długoterminowe 9024 566 8 458 1494,3% 2,2% 0,4% 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 180 244 80 240 100 004 124,6% 44,0% 60,4% 

4. Rozliczenia międzyokresowe 242 33 209 633,3% 0,1% 0,0% 

Pasywa razem 409 519 132 892 276 627 208,2% 100,0% 100,0% 

 
 
Wzrost zobowiązań krótkoterminowych spółki podobnie jak omawiany powyŜej wzrost aktywów 
obrotowych jest efektem połączenia z Bodeko i zwiększenia skali działalności przez Emitenta.  
Wzrost zobowiązań długoterminowych wynika z przejętego wraz z Bodeko kredytu inwestycyjnego 
zaciągniętego na częściowe sfinansowanie budowy oddziału i zakładu produkcyjnego we Wrocławiu. 
Podkreślić naleŜy, Ŝe Spółka wywiązywała się ze swych zobowiązań terminowo.  
 
Podobnie jak w przypadku aktywów równieŜ i w pasywach nastąpiła zmiana ich struktury. W roku 2008 
kapitały stanowiły 53,6% sumy bilansowej podczas gdy rok wcześniej 38,8%, co świadczy o wzroście 
stabilności finansowej Spółki. 
 
Opisane powyŜej zjawiska przyczyniły się do znaczącego wzrostu wartości księgowej Spółki w przeliczeniu 
na jedną akcję. W 2008 r. wskaźnik ten wyniósł 37,25 zł/akcja natomiast w 2007 r. osiągnął poziom 15,96 
zł/akcja. 
 
 

PASYWA                                                           
w tys. zł 31.12.2008 31.12.2007 

zmiana 
między  
2008 a 
2007 r. 
[tys. zł] 

zmiana 
między  
2008 a 
2007 r.  

[%] 

analiza 
struktury 
bilansu 
2008 r.  
- udział 

składnika w 
sumie 

bilansowej 
[%] 

analiza 
struktury 
bilansu 
2007 r.  
- udział 

składnika w 
sumie 

bilansowej 
[%] 

Wartość księgowa (w tys. zł) 219 681 51 537 168 144 326,3% 53,6% 38,8% 

Liczba akcji (w tys. szt.) 5 897 419 3 230 041 2 667 378 82,6% 1440,1% 2430,6% 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 37,25 15,96 21,29 133,4% 0,0% 0,0% 
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c) Wybrane wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące działalność i stan Konsorcjum Stali S.A. 
 

Spojrzenie na Konsorcjum Stali S.A. przez pryzmat wskaźników ekonomicznych potwierdza jej stabilną i dobrą 
sytuację finansową. We wszystkich podstawowych grupach wskaźników ekonomicznych Spółka wykazała 
utrzymanie wysokiej efektywności, mimo Ŝe omawiane powyŜej skutki kryzysu doprowadziły np. do spadku 
wskaźników rentowności Spółki. Na uwagę zasługują optymalne wielkości wskaźników płynności (wskaźnik 
płynności na poziomie 1,2) oraz polityka utrzymywania szybkiej rotacja zapasów, dzięki której Spółka unika 
sytuacji, w której fluktuacje cenowe na rynku wyrobów hutniczych powodują, Ŝe ceny jej zapasów byłyby niŜsze 
niŜ moŜliwe do uzyskania ceny na rynku, co z kolei wymuszałoby konieczność dokonywania wysokich odpisów 
aktualizujących wartość zapasów i pomniejszających zysk. Sfinalizowane połączenie z Bodeko wpłynęło 
równieŜ pozytywnie na strukturę aktywów i pasywów, dzięki czemu moŜna powiedzieć, Ŝe Konsorcjum Stali 
S.A. jest wiarygodnym, pewnym finansowo partnerem zarówno dla dostawców, kontrahentów realizujących 
duŜe nawet przedsięwzięcia inwestycyjne jak i dla instytucji finansowych współpracujących z Emitentem. 
 
 
 
Wskaźniki rentowności 
 

wyszczególnienie sposób liczenia 2008 r. 2007 r. 
wskaźnik rentowności brutto ze 
sprzedaŜy 

stosunek zysku brutto ze sprzedaŜy do przychodów ze 
sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 7,9% 12,8% 

wskaźnik rentowności sprzedaŜy stosunek zysku ze sprzedaŜy do przychodów ze sprzedaŜy 
produktów, towarów i materiałów 3,2% 4,3% 

wskaźnik rentowności EBIT stosunek zysku z działalności operacyjnej do przychodów ze 
sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 2,9% 4,3% 

wskaźnik rentowności EBITDA stosunek zysku z działalności operacyjnej powiększonego o 
amortyzację do przychodów ze sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów 3,5% 4,9% 

wskaźnik rentowności działalności 
gospodarczej 

stosunek zysku z działalności gospodarczej do przychodów 
ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 2,3% 4,0% 

wskaźnik rentowności brutto stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzedaŜy 
produktów, towarów i materiałów 2,3% 4,0% 

wskaźnik rentowności netto stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaŜy 
produktów, towarów i materiałów 1,8% 3,3% 

wskaźnik rentowności aktywów - 
ROA 

stosunek zysku netto do wartości aktywów 
3,3% 9,8% 

wskaźnik rentowności kapitału 
własnego - ROE 

stosunek zysku netto do wartości kapitału własnego 
6,1% 25,3% 

 
 
 
Wskaźniki rotacji 
 

wyszczególnienie sposób liczenia 2008 r. 2007 r. 
wskaźnik rotacji aktywów (ilość 
razy) 

stosunek przychodów ze sprzedaŜy produktów, towarów i 
materiałów do wartości aktywów 1,8 3,0 

wskaźnik rotacji zapasów (w dniach) stosunek zapasów pomnoŜonych przez liczbę dni w okresie 
do przychodów ze sprzedaŜy produktów, towarów i 
materiałów w danym okresie 37,6 28,7 

wskaźnik rotacji naleŜności 
krótkoterminowych  
(w dniach) 

stosunek naleŜności krótkoterminowych pomnoŜonych przez 
liczbę dni w okresie do przychodów ze sprzedaŜy 
produktów, towarów i materiałów w danym okresie 57,3 43,1 

wskaźnik rotacji zobowiązań 
krótkoterminowych  
(w dniach) 

stosunek zobowiązań krótkoterminowych pomnoŜonych 
przez liczbę dni w okresie do przychodów ze sprzedaŜy 
produktów, towarów i materiałów w danym okresie 86,9 73,5 
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Wskaźniki płynno ści 
 

wyszczególnienie sposób liczenia 2008 r. 2007 r. 
wskaźnik bieŜącej płynności stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań 

krótkoterminowych 1,2 1,2 
wskaźnik płynności szybkiej stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do 

zobowiązań krótkoterminowych 0,8 0,8 

 
 
Wskaźniki zadłuŜenia 
 

wyszczególnienie sposób liczenia 2008 r. 2007 r. 
wskaźnik ogólnego zadłuŜenia stosunek zobowiązań ogółem do sumy aktywów 0,5 0,6 
wskaźnik relacji zobowiązań do 
kapitałów własnych 

stosunek zobowiązań do kapitałów własnych 
0,9 1,6 

wskaźnik relacji zobowiązań 
długoterminowych do zobowiązań 
ogółem 

stosunek zobowiązań długoterminowych do zobowiązań 
ogółem 

0,0 0,0 

 
 
 

d) Informacje o przeciętnym zatrudnieniu 
 

NAZWA GRUPY 
2008 

LICZBA 
OSÓB 

2007  
LICZBA 
OSÓB 

POZOSTALI 114 69 

STANOWISKA NIEROBOTNICZE 104 61 

PRACOWNICY BEZPOŚREDNIO PRODUKCYJNI 75 61 

PRACOWNICY POŚREDNIO PRODUKCYJNI 33 20 

   

ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE 326 211 

 
 
Mimo symptomów rozwijającego się od II połowy 2008 r. spowolnienia gospodarczego, co niewątpliwie 
przełoŜyło się na spadek dynamiki wzrostu zysków Spółki w 2008 r. i będzie miało wpływ na wyniki osiągane w 
2009 r. Emitent ze spokojem patrzy w przyszłość. Konsekwentnie realizowana strategia stabilnego rozwoju i 
sfinalizowane połączenie z Bodeko Sp. z o.o. w połączeniu z dobrymi średnio- i długoterminowymi 
perspektywami rozwoju polskiej gospodarki i przede wszystkim branŜy, w której działa Konsorcjum Stali S.A., 
pozwalają mieć nadzieję na dalsze umacnianie pozycji rynkowej i dalszy dynamiczny rozwój Spółki w 
nadchodzących latach. DuŜy potencjał wytwórczy jakim dysponuje Spółka w połączeniu ze stabilną pozycją 
finansową oraz renomą solidnego dostawcy czyni z niej atrakcyjnego partnera dla inwestorów, którzy w 
nadchodzących latach będą realizować duŜe inwestycje infrastrukturalne planowane w naszym kraju. Wyrazem 
tego jest np. upubliczniona przez Spółkę w 2009 r. informacja, Ŝe Konsorcjum Stali S.A. podpisało umowy na 
dostawę wszystkich budowanych w Polsce w ramach przygotowań do EURO 2012 stadionów piłkarskich.  
 
 
Emitent, patrząc na swój rozwój w perspektywie średnio- i długoterminowej nie poprzestaje na 
dotychczasowych dokonaniach i przygotowując się do dalszego rozwoju planując kolejne inwestycje.  
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Na lata 2009-2012 zaplanowano realizację następujących celów inwestycyjnych: 
 
Lp. Projekt inwestycyjny Czas realizacji Sposób finansowania Wartość inwestycji 
1 Rozbudowa Oddziału w 

Krakowie: 
- adaptacja zakupionego 
terenu na potrzeby 
inwestycji, 
- budowa hali 
magazynowej z zapleczem 
biurowo-socjalnym, 
- budowa hali 
produkcyjnej i zakup 
maszyn do produkcji 
zbrojeń budowlanych, 
- budowa hali 
produkcyjnej i zakup linii 
do cięcia blach na arkusze 

2009-2011 Kredyt inwestycyjny oraz 
środki własne lub nowa 

emisja akcji 

ok. 18-20 mln zł 

2 Budowa Oddziału w 
Gdańsku: 
- sfinalizowanie zakupu 
terenu, 
- adaptacja zakupionego 
terenu na potrzeby 
inwestycji, 
- budowa hali 
magazynowej z zapleczem 
biurowo-socjalnym, 
- budowa hali 
produkcyjnej i zakup 
maszyn do produkcji 
zbrojeń budowlanych, 

2009-2012 Kredyt inwestycyjny oraz 
środki własne lub nowa 

emisja akcji  

ok. 13-15 mln zł 

4 Zakup 100% udziałów w 
spółce Polcynk Sp. z o.o 
 

2009 r. Kredyt inwestycyjny oraz 
środki własne 

ok. 12 mln zł 

5 Dokończenie wdroŜenia 
zintegrowanego systemu 
informatycznego  

2009 r. Środki własne ok. 0,2 mln zł 

 
Łączna suma nakładów inwestycyjnych przewidywanych na lata 2009-2012 wynosi ok. 43-47 mln zł. Większość 
nakładów dotyczących w/w inwestycji Spółka planuje ponieść w latach 2010-2012, lecz realizacja planów 
inwestycyjnych Emitenta będzie ściśle związana z jego bieŜącymi moŜliwościami finansowymi i 
przewidywaniami dotyczącymi kształtowania się warunków rynkowych nadchodzących latach. Dostosowując 
plany inwestycyjne do bieŜącej sytuacji makroekonomicznej Zarząd Emitent podjął decyzję o czasowym 
wstrzymaniu budowy hali magazynowo-produkcyjnej w  Oddziale w Lublinie.  
 

3. Opis istotnych czynników ryzyka i zagroŜeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent 
jest na nie naraŜony 

3.1.  Czynniki związane z działalnością Emitenta 

3.1.1. Ryzyko związane z uzaleŜnieniem się od głównych dostawców 

 
W 2008 r. Konsorcjum Stali S.A. zaopatrywało się w towary i materiały głównie bezpośrednio u krajowych 
producentów wyrobów hutniczych. Poprzez sześciu największych dostawców (w tym Celsa i  spółki z grupy 
ArcelorMittal) w 2008 r. realizowanych było około 67% wartości zakupów całkowitych zakupów. W związku z 
tym, istnieje ryzyko, iŜ w przypadku zmiany polityki handlowej tych podmiotów, ich problemów finansowych 
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lub pogorszenia konkurencyjności ich oferty, przełoŜy się to negatywnie na wyniki finansowe osiągane przez 
Emitenta. 

3.1.2. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaŜy 

Głównymi odbiorcami Konsorcjum Stali S.A. są podmioty z branŜy budowlanej – w kaŜdym z trzech ostatnich 
lat kalendarzowych sprzedaŜ do podmiotów z tego sektora stanowiła powyŜej 40% całkowitej sprzedaŜy Spółki 
– dlatego cykl produkcyjny tej branŜy ma silne oddziaływanie na sezonowość sprzedaŜy Konsorcjum Stali S.A. 
W miesiącach zimowych, spadać moŜe zapotrzebowanie na stal w budownictwie co powoduje, Ŝe sprzedaŜ 
Emitenta w miesiącach zimowych moŜe osiągać niŜsze wartości, w porównaniu z pozostałymi miesiącami.  

3.1.3. Ryzyko związane z zapasami i naleŜnościami 

Z uwagi na fakt, iŜ większość przychodów Emitenta jest generowana przez działalność handlową, Emitent musi 
utrzymywać stan zapasów na odpowiednim poziomie. Niedopasowanie stanów magazynowych do 
zapotrzebowania rynku wiąŜe się z ryzykiem utraty potencjalnych przychodów (w przypadku za małych stanów 
lub braku danego asortymentu) lub zamroŜenia kapitału obrotowego (w przypadku zbyt małej rotacji towaru i za 
duŜych stanów magazynowych). W przypadku wysokiej fluktuacji cen towarów będących w asortymencie 
Emitenta, utrzymywanie zbyt wysokich stanów magazynowych moŜe być powodem konieczności 
przeszacowania wartości zapasów i dostosowania ich do niŜszych niŜ ceny magazynowe  cen rynkowych. 

 
NaleŜności Emitenta z tytułu dostaw i usług stanowią około 30% sumy bilansowej, co wynika ze specyfiki 
kanałów dystrybucji, za pośrednictwem których Spółka sprzedaje towary i produkty. Emitent redukuje ryzyko 
związane z naleŜnościami poprzez indywidualne, ustalane dla kaŜdego klienta, limity kredytowe wraz z 
określonymi terminami płatności. Emitent prowadzi aktywną politykę zarządzania naleŜnościami i kredytami 
kupieckimi, których udziela swoim klientom. Monitoruje spłatę naleŜności oraz zdolność płatniczą swoich 
klientów poprzez aktywną współpracę własnych słuŜb finansowo-prawnych i handlowych a takŜe bezpośredni 
kontakt z klientami. W przypadku przekroczenia terminu płatności przez klientów podejmowane są odpowiednie 
kroki według ustalonych procedur windykacyjnych. W ramy polityki zarządzania naleŜnościami wpisuje się 
współpraca z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Euler Hermes S.A.. Podpisana z tym Ubezpieczycielem na 
początku 2006 r. a następnie przedłuŜana na lata 2007 i 2008 umowa ubezpieczenia naleŜności z odroczonym 
terminem płatności znacznie redukuje ryzyko wystąpienia strat – w ramach tej umowy  Ubezpieczyciel 
zobowiązał się do wypłaty Emitentowi odszkodowania, jeŜeli Emitent nie otrzyma płatności z tytułu sprzedaŜy 
towarów lub usług w wyniku prawnie potwierdzonej bądź faktycznej niewypłacalności klienta. Przedmiotem 
działalności objętym ochroną ubezpieczeniową jest handel wyrobami hutniczymi i usługi z tym związane. W 
ramach podpisanych umów z Ubezpieczycielem świadczone są równieŜ usługi windykacyjne oraz monitoring 
sytuacji płatniczej klientów Emitenta. Politykę zarządzania naleŜnościami uzupełnia współpraca z zewnętrznymi 
firmami windykacyjnymi i kancelarią prawną. Mimo prowadzonej racjonalnej polityki w zakresie zarządzania 
naleŜnościami nadal występuje jednak ryzyko, zwłaszcza w sytuacji pogorszenia koniunktury rynkowej a w 
konsekwencji i sytuacji finansowej firm-klientów Emitenta, strat spowodowanych nieściągalnością części 
naleŜności. Ryzyko to powiększa się zwłaszcza w dobie kryzysu gospodarczego, kiedy to ubezpieczyciele 
ograniczając własne ryzyko zmniejszają znacząco limity kredytowe podlegające ochronie ubezpieczeniowej i 
tym samym zwiększają ekspozycję na ryzyko podmiotów ubezpieczających swoje naleŜności. Bardzo często w 
takiej sytuacji słaby rating w ocenie ubezpieczycieli całych branŜ i tworzących je firm powoduje, Ŝe Spółka staje 
przed dylematem – czy przerwać współpracę z kontrahentem bowiem ubezpieczyciel nie chce objąć jego 
zobowiązań naleŜytą ochroną ubezpieczeniową, czy teŜ kontynuować współpracę sprzedając nadal towar w 
kredycie kupieckim i ponosić zwiększone ryzyko takiej współpracy w okresie niestabilnej gospodarki. 

3.1.4. Ryzyko związane z niepowodzeniem realizowanej strategii 

Emitent konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju, która opiera się na budowie  ogólnopolskiej sieci 
dystrybucyjnej, rozwoju usług dodatkowych w ramach punktów serwisowych zlokalizowanych przy oddziałach 
handlowych oraz zwiększeniu udziału przetwórstwa w przychodach poprzez rozwój produkcji zbrojeń 
budowlanych i konstrukcji stalowych. Istnieje jednak ryzyko, iŜ przyjęta przez Emitent strategia nie przełoŜy się 
na oczekiwane efekty lub teŜ wystąpią czynniki niezaleŜne od Emitenta, które przeszkodzą w realizacji tej 
strategii (w tym pogorszenie sytuacji gospodarczej, zmiana otoczenia konkurencyjnego, spadek popytu). 

 
Emitent na bieŜąco monitoruje realizację wdraŜanej strategii i nie wyklucza jej modyfikacji celem dostosowania 
do aktualnych warunków rynkowych. 
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3.1.5. Ryzyko związane z zawieranymi umowami 

W wielu przypadkach postanowienia zawieranych przez Emitenta umów przewidują moŜliwość odstąpienia od 
umowy przez kontrahenta Emitenta w przypadku wycofania się głównego inwestora z realizacji projektu 
budowlanego, którego dotyczą dostawy wyrobów Emitenta, a więc sytuacji, na które Emitent nie ma wpływu.  
W przypadku umów na dostawy długoterminowe (z reguły są to umowy zawierane na okres 1-1,5 roku  
dotyczące przede wszystkim dostawy zbrojeń budowlanych), częstym zapisem jest gwarancja ceny w okresie 
dostaw przewidzianym w umowie. Emitent stara się zabezpieczyć przed ryzykiem wystąpienia ujemnej marŜy 
na takich kontraktach, lecz istnieje ryzyko, Ŝe w przypadku niekorzystnych zmian cenowych na rynku, marŜa na 
takich kontraktach będzie ujemna.   
Dodatkowo, częstym postanowieniem zawieranych przez Emitenta umów dotyczących dostaw wyrobów 
zbrojarskich i innych wyrobów ze stali jest udzielanie przez Emitenta gwarancji na dostarczane wyroby. 
Umowny okres gwarancji obejmuje od 12 do 36 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru. Ponadto w ich 
postanowieniach wskazywany jest obowiązek zapłaty przez Emitenta kar umownych za opóźnienie w usunięciu 
wad w okresie gwarancji i rękojmi. Ryzyko konieczności zapłaty kar umownych wynikać moŜe ze stosunkowo 
krótkich terminów zastrzeŜonych do wypełnienia zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji. 
Warte podkreślenia jest, iŜ w dotychczasowej działalności Emitenta nie miała miejsca sytuacja wystąpienia jego 
kontrahenta z roszczeniami z tytułu rękojmi lub gwarancji. Dodatkowo, wskazane ryzyko jest minimalizowane 
przez zawierane umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz fakt, 
Ŝe Emitent oferuje wyłącznie wyroby stalowe z pewnych źródeł, z potwierdzonymi certyfikatami jakości 
wystawianymi przez renomowanych producentów. Jednak wystąpienie obowiązku zapłaty kar umownych moŜe 
w sposób negatywny wpłynąć na sytuację finansową Emitenta i perspektywy jego rozwoju. 

 

3.2. Czynniki związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 

3.2.1. Ryzyko związane z wpływem sytuacji makroekonomicznej na wyniki Emitenta 

Sytuacja finansowa Emitenta jest uzaleŜniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie. Na wyniki 
finansowe uzyskiwane przez Spółkę mają wpływ: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, stopa bezrobocia oraz 
wysokość dochodów osobistych ludności, polityka fiskalna i monetarna państwa, nakłady inwestycyjne. Te 
czynniki silnie wpływają na poziom zakupów wyrobów stalowych. W przypadku pogorszenia sytuacji 
gospodarczej w Polsce lub na świecie, wystąpienia spadku nakładów inwestycyjnych (szczególnie w 
budownictwie) lub zastosowania instrumentów polityki gospodarczej państwa negatywnie wpływających na 
pozycję rynkową Emitenta, realizowane przez niego wyniki finansowe mogą ulec osłabieniu.  

3.2.2. Ryzyko fluktuacji cen wyrobów stalowych 

Wyroby stalowe ciągle podlegają wahaniom cenowym. Istnieje ryzyko, iŜ cena sprzedaŜy w danym okresie 
będzie niŜsza niŜ cena zakupu danego produktu. By zniwelować to ryzyko, Emitent podpisuje z większością 
dostawców kontrakty zawierające klauzulę „ochrony ceny”, która zapewnia obniŜkę przez producenta ceny 
dostarczonego towaru, znajdującego się w magazynie Emitenta. W celu redukcji ryzyka związanego z 
potencjalnymi stratami wynikającymi ze spadku cen rynkowych stanów magazynowych, Emitent stale 
kontroluje stan zapasów, zwiększa ich rotację oraz uwzględnia to ryzyko przy negocjacjach kontraktów z 
dostawcami. 

3.2.3. Ryzyko związane ze zmianą tendencji rynkowych 

Zmiana popytu na wyroby stalowe przełoŜyłaby się bezpośrednio na wartość sprzedaŜy Emitenta, natomiast 
zmiana (spadek) cen wyrobów stalowych odbiłby się negatywnie na osiąganych wynikach finansowych. Istnieje 
równieŜ ryzyko, iŜ krajowi producenci wyrobów hutniczych (krajowe huty go główni dostawcy Emitenta) 
ograniczą ilość produkcji lub będą zwiększać moce produkcyjne wolniej niŜ wzrost popytu, co przełoŜy się na 
ograniczone moŜliwości Emitenta w realizacji sprzedaŜy. 

3.2.4. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych  

Regulacje prawne w Polsce zmieniają się bardzo często. Pewne zagroŜenie mogą więc stanowić zmiany 
przepisów prawa lub róŜne jego interpretacje. Dotyczy to m.in. uregulowań i interpretacji przepisów 
podatkowych, uregulowań dotyczących prawa handlowego, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 
KaŜda zmiana przepisów moŜe wywołać negatywne skutki dla funkcjonowania Emitenta – spowodować wzrost 
kosztów działalności Emitenta i wpłynąć na jego wyniki finansowe oraz powodować trudności w ocenie 
rezultatów przyszłych zdarzeń czy decyzji. Prawo polskie wciąŜ znajduje się w okresie dostosowawczym, 
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związanym z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Związane z tym zmiany przepisów prawa mogą mieć 
wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym takŜe Spółki. Wejście w Ŝycie nowych regulacji 
prawnych moŜe wiązać się między innymi z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem 
sądów oraz niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej (w tym 
podatkowe). 
Dodatkowo polski system podatkowy charakteryzuje się stosunkowo duŜa niestabilnością. Część przepisów 
podatkowych nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej 
wykładni. Przedsiębiorstwa działające w Polsce są zatem naraŜone na pojawianie się zastrzeŜeń ze strony 
organów podatkowych. Istnieje zatem ryzyko, iŜ pomimo stosowania przez Emitenta aktualnych wykładni 
przepisów podatkowych, sprawdzonych przez Biegłego Rewidenta i potwierdzonych opiniami doradców 
podatkowych, organy skarbowe mogą przyjąć odmienną interpretację. 
Ponadto, wobec zapowiadanej od wielu lat gruntownej reformy zmieniającej system podatkowy istnieje ryzyko, 
Ŝe wprowadzenie nowych regulacji moŜe mieć negatywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. 
Jednocześnie, istnieje ryzyko, iŜ zmiany przepisów podatkowych wprowadzane w dalszej lub bliŜszej 
przyszłości mogą opierać się na rozwiązaniach, które spowodują wzrost obciąŜeń podatkowych Emitenta. 

 

3.2.5. Ryzyko wynikające ze wzrostu konkurencji 

Rynek dystrybucji wyrobów stalowych jak równieŜ produkcji zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych 
cechuje wysoki poziom konkurencyjności. Z drugiej strony, jest to rynek bardzo rozdrobniony, który 
najprawdopodobniej przejdzie intensywny proces konsolidacji, w ramach którego powstanie kilka duŜych 
dystrybutorów o ogólnokrajowej sieci dystrybucyjnej.  Podmioty te uzyskają szereg przewag konkurencyjnych 
nad małymi i średnimi dystrybutorami, w tym przede wszystkim silniejszą pozycję negocjacyjną z dostawcami 
oraz moŜliwość obsługi duŜych zamówień. 
Emitent aktywnie uczestniczy w procesie konsolidacji, który jest wpisany w jego historię. Konsorcjum Stali S.A. 
po realizacji w 2008 r. fuzji z firmą Bodeko Sp. z o.o. jest jednym największych dystrybutorów wyrobów 
stalowych w kraju a proces dalszej konsolidacji rynku będzie kontynuowany w 2009 r. poprzez przejęcie spółki 
Polcynk Sp. z o.o. 

 
JednakŜe, istnieje ryzyko, iŜ firmy konkurencyjne w ramach fuzji, przejęć lub wzrostu organicznego stworzą 
większe organizacje niŜ organizacja Emitenta, co pomniejszy jego przewagę konkurencyjną. 
 

3.2.6. Ryzyko zmiany polityki handlowej hut 

Emitent jest hurtowym dystrybutorem sprzedaŜy wyrobów stalowych, czyli pełni rolę pośrednika pomiędzy 
hutami, a odbiorcami końcowymi. Niekorzystna zmiana polityki sprzedaŜy hut, np. przejście na dostawy 
bezpośrednie do odbiorców końcowych, budowa własnych centrów serwisowych (a więc oferowanie przez huty 
w ramach sprzedaŜy bezpośredniej usług dodanych jak kompletacja i konfekcjonowanie) lub zmiana polityki 
cenowej, moŜe negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. 
 

3.2.7. Ryzyko ograniczenia dostępu do źródeł finansowania działalności oraz ryzyko 
wzrostu koszów finansowania 

Emitent jako firma handlowa skazana jest m.in. na korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania swojej 
działalności. Dostawcami kapitału poŜyczkowego są banki. Biorąc pod uwagę kryzys sektora bankowego i 
wzrost awersji do ryzyka ze strony banków istnieje ryzyko, Ŝe banki patrząc przez pryzmat ryzyka branŜ w 
obszarze których prowadzi swą działalność Emitent, ograniczą źródła finansowania dla Emitenta lub znacząco 
zwiększą jego koszty. 
Ograniczenia kapitału kredytowego dla firm z szeroko rozumianego sektora inwestycyjnego równieŜ moŜe 
negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta, gdyŜ ograniczenie inwestycji na skutek braku moŜliwości 
ich sfinansowania moŜe mieć wpływ na spadek sprzedaŜy Emitenta. 
Koszt kredytów, z których korzysta Emitent oparty jest na zmiennej stopie procentowej, która powiązana jest ze 
stawką WIBOR i powiększona o stałą marŜę banku. Wzrost rynkowych stóp procentowych moŜe wpłynąć na 
wzrost kosztów finansowania działalności Emitenta.  
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4. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich 
określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, 
towarów i usług (jeŜeli są istotne) albo ich grup w sprzedaŜy emitenta ogółem, a takŜe 
zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym 

 
Konsorcjum Stali S.A. prowadzi działalność na rynku dystrybucji i przetwórstwa wyrobów hutniczych ze stali 
zwykłych. Działalność handlowa, w której Spółka specjalizowała się w pierwszych latach funkcjonowania, 
została poszerzona o produkcję zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych oraz usługi w zakresie cięcia stali 
na wymiar.  

 
Konsorcjum Stali w poszczególnych obszarach prowadzonej działalności oferuje:  
Działalność handlowa 

� blachy, 
� stal kształtowa, 
� pręty gładkie kwadratowe i płaskie, 
� pręty Ŝebrowane, 
� profile z/g, 
� walcówki , 
� rury , 
� pozostały drobny asortyment. 

Działalność produkcyjna 
� zbrojenia budowlane, 
� konstrukcje stalowe. 

Działalność usługowa 
� cięcie i prostowanie blach z kręgów,  
� cięcie blach na gilotynach, 
� cięcie kształtowników. 

Przy czym działalność usługowa nie stanowiła w 2008 r. odrębnej sprzedaŜy Spółki i była wliczona w cenę 
towarów i materiałów. 

 
PoniŜej przedstawiono strukturę sprzedaŜy Konsorcjum Stali S.A. w rozbiciu na główne grupy asortymentowe 
oferowanych towarów i produktów w roku 2008 oraz w porównywanym z nim roku 2007. 

 
 

Nazwa kategorii SprzedaŜ Struktura [%] PRZYROSTY [tys. zł] 

  
2008 r. [tys. 

zł] 
2007 r. [tys. 

zł] 2008 r. 2007 r. [tys. zł] [%] 

Blachy 91 351 68 954 12,06% 17,29% 22 397 32,5% 

Stal kształtowa (I/C/L) 62 379 35 100 8,24% 8,80% 27 279 77,7% 

Pręty gładkie, kwadratowe i płaskie 59 169 19 491 7,81% 4,89% 39 678 203,6% 

Pręty Ŝebrowane 279 913 100 745 36,96% 25,27% 179 168 177,8% 

Profile z/g 67 322 37 233 8,89% 9,34% 30 089 80,8% 

Walcówki 23 686 9 272 3,13% 2,33% 14 414 155,5% 

Rury 12 743 11 326 1,68% 2,84% 1 417 12,5% 

Pozostałe przychody/asortyment 16 323 10 515 2,16% 2,64% 5 808 55,2% 
RAZEM SPRZEDAś 
TOWARÓW: 612 886 292 635 80,92% 73,39% 320 251 109,4% 
Produkcja zbrojeń budowlanych 135 363 98 597 17,87% 24,73% 36 766 37,3% 

Produkcja konstrukcji stalowych 9 176 7 506 1,21% 1,88% 1 670 22,3% 
RAZEM SPRZEDAś 
PRODUKTÓW: 144 539 106 103 19,08% 26,61% 38 436 36,2% 

              

RAZEM PRZYCHODY ZE 
SPRZEDAśY: 757 425 398 738 100,00% 100,00% 358 687 90,0% 
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Nazwa kategorii SprzedaŜ Struktura [%] PRZYROSTY [tys. zł] 

  
2008 r.  
[tys. t] 

2007 r.  
[tys. t] 2008 r. 2007 r. [tys. t] [%] 

Blachy 33,6 26,1 10,30% 14,96% 7,5 28,8% 

Stal kształtowa (I/C/L) 22,2 13,1 6,80% 7,51% 9,1 69,5% 

Pręty gładkie, kwadratowe i płaskie 23,8 9,1 7,31% 5,21% 14,7 162,0% 

Pręty Ŝebrowane 135,9 52,2 41,66% 29,91% 83,7 160,4% 

Profile z/g 24,7 15,0 7,57% 8,60% 9,7 64,7% 

Walcówki 10,9 4,6 3,33% 2,64% 6,3 136,4% 

Rury 3,4 4,0 1,06% 2,29% -0,6 -13,8% 

Pozostałe przychody/asortyment 10,5 4,9 3,20% 2,81% 5,6 113,4% 
RAZEM SPRZEDAś 
TOWARÓW: 265,1 129,0 81,23% 73,93% 136,1 105,5% 

Produkcja zbrojeń budowlanych 59,8 44,4 18,31% 25,44% 15,4 34,6% 

Produkcja konstrukcji stalowych 1,5 1,1 0,46% 0,63% 0,4 35,5% 
RAZEM SPRZEDAś 
PRODUKTÓW: 61,2 45,5 18,77% 26,07% 15,7 34,6% 

              

RAZEM PRZYCHODY ZE 
SPRZEDAśY: 326,3 174,5 100,00% 100,00% 151,8 87,0% 

W 2008 r. w stosunku do roku 2007 Emitent osiągnął przyrost przychodów ze sprzedaŜy zarówno w grupie 
towarów – przyrost o 109% – jak i  przyrost przychodów ze sprzedaŜy produktów o przeszło 36%. Przychody 
ze sprzedaŜy towarów stanowiły w 2008 r. blisko 81% całkowitych przychodów ze sprzedaŜy podczas gdy w 
roku 2007 niewiele ponad 73%. Wśród przychodów ze sprzedaŜy towarów w 2008 r. nadal podobnie jak w 
2007 r. największy udział stanowiły przychody uzyskane ze sprzedaŜy prętów Ŝebrowanych – było to blisko 
37% w całkowitych przychodach ze sprzedaŜy i ich udział w strukturze sprzedaŜy poprawił się o ponad 10% w 
stosunku do roku 2007. Drugi najbardziej znaczący asortyment w całkowitej sprzedaŜy – blachy stanowiły 
12,06% w całkowitych przychodach ze sprzedaŜy.  

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe tak znaczący przyrost całkowitych przychodów ze sprzedaŜy ogółem Spółki (wzrost o 
358 687 tys. zł, tj. o 90% w stosunku do roku 2007) moŜliwy był dzięki połączeniu ze spółką Bodeko Sp. z 
o.o., które nastąpiło dnia 01.07.2008 r.  

 

 

 

5. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i 
zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w 
towary i usługi, z określeniem uzaleŜnienia od jednego lub więcej odbiorców i 
dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co 
najmniej 10% przychodów ze sprzedaŜy ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub 
odbiorcy, jego udział w sprzedaŜy lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z 
emitentem 

SprzedaŜ Konsorcjum Stali S.A. w roku 2008 ukierunkowana była głównie na rynek krajowy. NaleŜy jednak 
zaznaczyć, Ŝe w stosunku do roku 2007 znacząco wzrosła sprzedaŜ eksportowa, która w 2008 r. stanowiła 
mniej niŜ 6,5% całkowitych przychodów ze sprzedaŜy, podczas gdy w 2007 nie przekroczyła 1%. SprzedaŜ 
zagraniczna ukierunkowana była głównie na rynek czeski, słowacki i litewski. 
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PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA śY 
TOWARÓW,  MATERIAŁÓW i 
PRODUKTÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA)  w tys. zł 

2008 rok 2007 rok 
zmiana 
między  

2007 a 2006 
r. [tys. zł] 

zmiana 
między  

2007 a 2006 
r.  

[%] 

a) kraj 708 303 397 438 310 865 78,2% 

b) eksport 49 122 1 300 47 822 3678,6% 

Przychody netto ze sprzedaŜy towarów, 
materiałów i produktów, razem 757 425 398 738 358 687 90,0% 

     

TERYTORIALNY ROZKŁAD 
PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAśY [%] 

2008 rok 2006 rok 
  

a) kraj 93,5% 99,7%   
b) eksport 6,5% 0,3%   

 

Nadal najliczniejszą grupę odbiorców Konsorcjum Stali S.A. stanowią firmy z branŜy budowlanej. W roku 
2008 udział sprzedaŜy do tych firm wyniósł 51,5%  i był zbliŜony do udziału osiągniętego w roku 2007 – 
52,0%. Sytuacja ta jest odzwierciedleniem boomu inwestycyjnego, który ma miejsce w ostatnich latach w 
polskiej gospodarce i nie zmieniła się zasadniczo mimo spowolnienia gospodarczego, które stopniowo 
następowała od sierpnia 2008 r. Mimo, Ŝe spowolnienie to szczególnie dotknęło branŜę budowlaną, to jednak 
dający się zauwaŜyć wzrost w obszarze inwestycji infrastrukturalnych spowodował, Ŝe branŜa ta nadal jest i 
będzie głównym kanałem dystrybucji towarów i wyrobów oferowanych przez Konsorcjum Srali S.A. 

 

SprzedaŜ wg segmentów odbiorców 

grupa odbiorców 

2008 rok 2007 rok 

udział w 
całkowitych 

przychodach ze 
sprzedaŜy [%]   

udział w 
całkowitych 

przychodach ze 
sprzedaŜy [%]   

Budownictwo 51,5% 52,0% 

Konstrukcje stalowe 5,8% 8,2% 

Inna produkcja metalowa 16,2% 12,3% 

Firmy handlowe 25,4% 23,4% 

Pozostali 1,1% 4,1% 

Razem sprzedaŜ 100,0% 100,0% 

 

Na podkreślenie zasługuje równieŜ fakt, Ŝe podobnie jak w latach ubiegłych sprzedaŜ Konsorcjum Stali S.A. 
nie opiera się na kilku duŜych odbiorcach, lecz jest bardzo rozproszona. SprzedaŜ do 10 największych klientów 
stanowiła niespełna 14,5% całkowitych przychodów wypracowanych w 2008 r.. SprzedaŜ do największego z 
odbiorców nie przekroczyła 3%  całkowitych przychodów. Tak struktura sprzedaŜy pokazuje, Ŝe Spółka nie 
jest uzaleŜniona od grupy kilku głównych odbiorców i ich ewentualna utrata nie spowoduje gwałtownego 
spadku przychodów spółki. 
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 SprzedaŜ do największych Klientów Emitenta 

l.p. nazwa klienta 

wartość 
przychodu 
netto [tys. 

zł] 

udział w 
całkowitych 
przychodach 
ze sprzedaŜy 

sprzedawany asortyment 

1 Klient 1 18 847 2,5% pręty i profile 
2 Klient 2 17 435 2,3% blachy 
3 Klient 3  13 917 1,8% pręty i zbrojenia 
4 Klient 4  12 715 1,7% pręty i zbrojenia 
5 Klient 5 10 830 1,4% pręty i zbrojenia 
6 Klient 6 9 592 1,3% pręty i zbrojenia 
7 Klient 7 7 477 1,0% róŜne wyroby ze hutnicze 
8 Klient 8 6 698 0,9% róŜne wyroby ze hutnicze 
9 Klient 9 6 367 0,8% blachy 

10 Klient 10 6 128 0,8% pręty i zbrojenia 

  Razem sprzedaŜ do w/w Klientów 757 425 14,5%   

Bardzie zagregowana jest sytuacja w zakresie zaopatrzenie. Jak pokazuje poniŜsza tabela zakupy od sześciu 
największych dostawców stanowiły w 2008 r. udział ok. 67% w całkowitych przychodach ze sprzedaŜy Spółki, 
a dwóch z nich – Celsa Huta Ostrowiec S.A. oraz podmioty z Grupy ArcelorMittal przekroczyło próg 10%, 
przy czym Ŝaden z podmiotów z udziałem powyŜej 10% nie był podmiotem powiązanym z Emitentem 
kapitałowo i/lub osobowo. 

 

nazwa klienta 

udział w 
wartości 
zakupów 
towarów i 

materiałów w 
całkowitych 
przychodach 

[tys. zł] 

dostarczany asortyment 

CELSA HUTA OSTROWIEC SP. Z O.O. 40,9% pręty i walcówki Ŝebrowane 

ARCELOR MITTAL – razem podmioty z grupy 11,2% blachy, stal kształtowa, rury 

DOSTAWCA 3 5,3% profile z/g 

DOSTAWCA 4 4,7% płaskowniki, pręty, walcówki 

DOSTAWCA 5 2,7% blachy g/w, płaskowniki, pręty 

DOSTAWCA 6 2,2% blachy g/w, płaskowniki, pręty 

RAZEM W/W DOSTAWCY:  67,0%  

 

6. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym 
znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), 
umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji 

W 2008 r. Emitent zawarł następujące znaczące umowy z punktu widzenia jego działalności: 

 
� Umowa faktoringu krajowego z regresem, zawarta dnia 18 lutego 2003 r., pomiędzy Emitentem 

(Dostawcą) a „POLFACTOR” S.A. z siedzibą w Warszawie (Faktorem) (wielokrotnie przedłuŜana 
równieŜ w 2008 r.) – limit łączny transakcji 15 000 tys. zł; umowa bezterminowa; 
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� Umowa o linię gwarancyjną zawarta dnia 22 lutego 2006 r. pomiędzy Emitentem (Zleceniodawcą) a 

ING Bankiem Śląskim S.A. (Bankiem) (wielokrotnie aneksowana w tym równieŜ w 2008 r.) – limit 
20 000 tys. zł; okres obowiązywania do 09.12.2009 r.; 
 

� Umowa o kredyt w rachunku bankowym z dnia 28.12.2000 r., zawarta pomiędzy ING Bank Śląski S.A. 
(Bankiem), a Emitentem (Kredytobiorcą) (wielokrotnie przedłuŜana i aneksowana, równieŜ w 2008 r.) 
– limit 46 000 tys. zł; okres obowiązywania do 09.12.2009 r.; 
 

� Umowa o kredyt w rachunku bieŜącym z dnia 28.04.2008 r., zawarta pomiędzy Bankiem Handlowym 
w Warszawie S.A. (Bankiem), a Emitentem (Kredytobiorcą) (aneksowana równieŜ w 2008 r.) – limit 
5 000 tys. zł; okres obowiązywania do 29.08.2009 r.; 
 

� Umowa o kredyt odnawialny z dnia 02.03.2006 r., zawarta pomiędzy Bankiem Handlowym w 
Warszawie S.A. (Bankiem), a Emitentem (Kredytobiorcą) (aneksowana równieŜ w 2008 r.) – limit 
11 000 tys. zł; okres obowiązywania do 02.03.2009 r.; 
 

� Umowa o kredyt w rachunku bieŜącym z dnia 25.10.2005 r., zawarta pomiędzy Bankiem Polska Kasa 
Opieki S.A. (Bankiem), a Emitentem (Kredytobiorcą) (aneksowana równieŜ w 2008 r.) – limit 12 000 
tys. zł; okres obowiązywania do 30.11.2009 r.; 
 

� Umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 17.06.2008 r., zawarta pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki 
S.A. (Bankiem), a Emitentem (Kredytobiorcą) (aneksowana równieŜ w 2008 r.) – kwota 15 000 tys. zł; 
okres obowiązywania do 30.09.2011 r.; 
 

� Umowa o kredyt w rachunku bieŜącym zawarta dnia 20 czerwca 2007 r. pomiędzy Emitentem 
(„Kredytobiorca”) a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (aneksowana 24.01.2008 r., 
11.06.2008 r.) – limit 10 000 tys. zł; 
 

� Polisa ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji naleŜności 2004 („Polisa”) z dnia 
15 stycznia 2008 r. wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. 
(„Ubezpieczyciel”); Umowa ta została przedłuŜona 10.12.2008 r. na kolejny rok; 
 

� Polisa ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego oraz polisa ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej („Polisa”) z dnia 19 marca 2008 r. wraz z aneksem z dn. 30.10.2008 r. wystawiona przez 
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Ubezpieczyciel”) - Łączna suma ubezpieczenia wynosi 
134 937 tys. zł. Okres obowiązywania przedmiotowej umowy ubezpieczenia, został ustalony od 24 
marca 2008 roku do 17 kwietnia 2009 roku.; 
 

� Umowa leasingowa między Emitentem a Pekao Leasing Sp. z o.o. dotycząca leasingu maszyn 
zbrojarskich – umowa z dnia 06.04.2005 r. zawarta na okres do 03.05.2010 r.; wartość przedmiotu 
leasingu 2 124 tys. zł (umowa przejęta po Bodeko Sp. z o.o.); 
 

� Dnia 29 października 2008 roku Emitent podpisał z firmą HDI Gerling Polska Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hrubieszowskiej 2 umowę ramową o linię 
gwarancyjną na gwarancje kontraktowe. Przedmiotem umowy jest otworzenie linii gwarancyjnej w 
okresie od 27.10.2008 r. do 26.10.2009 r. w wysokości 10 000 tys. zł (słownie: dziesięć milinów 
złotych) na następujące gwarancje kontraktowe: wadialne, dobrego wykonania kontraktu, naleŜytego 
usunięcia usterek, wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki. 
  

� Istotne dla działalności Emitenta umowy najmu i dzierŜawy – wg poniŜszego zestawienia w tabeli: 
 
 

Lp. Umowa Wynajmujący 
Termin 

obowiązywania Przedmiot Wypowiedzenie 
Wynagrodzenie 

(czynsz) Uwagi 

1 Umowa 

 Najmu 

Biesse Sp. z o.o. do dnia 
31.12.2010 r.  
PrzedłuŜa się 

1. powierzchnia 
biurowa połoŜona w 
budynku usługowo-

30 – dniowy 
okres 
wypowiedzenia 

1. za 
powierzchnię 
biurową od dnia 

 - przewidziana 
zmiana stawek w 
przypadku 
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Lp. Umowa Wynajmujący Termin 
obowiązywania 

Przedmiot Wypowiedzenie Wynagrodzenie 
(czynsz) 

Uwagi 

z dnia  

30.04.2008 r. 

automatycznie 
na kolejne 3 lata, 
jeŜeli nie 
zostanie 
wypowiedziana 
na 6 m-cy przed 
upływem 
kaŜdego 
kolejnego okresu 
jej 
obowiązywania. 

biurowym w Ursusie 
przy ul. 
Gierdziejewskiego 7 
hala 272 o powierzchni 
240 mkw. 

2. pomieszczenie 
przeznaczone na cele 
biurowo-socjalne na 
parterze hali 172 w 
Ursusie przy ul. 
Gierdziejewskiego 7  o 
powierzchni 60 mkw. 

3. część hali  nr 272 w 
Warszawie-Ursusie przy 
ul. Gierdziejewskiego 7 
przeznaczonej na cele 
produkcyjno-
magazynowe o łącznej 
powierzchni 2.624,4 
mkw. - jedna nawa 1-
2/F-O. z suwnicą 

4. część hali  nr 272 w 
Warszawie-Ursusie przy 
ul. Gierdziejewskiego 7 
przeznaczonej na cele 
produkcyjno-
magazynowe o łącznej 
powierzchni 8.100 
mkw. - trzy nawy: 2-
3/F-O, 3-4/F-O, 4-5/F-O 
z suwnicami 

5. część hali nr 272 w 
Warszawie-Ursusie przy 
ul. Gierdziejewskiego 7 
przeznaczonej na drogę 
o łącznej powierzchni 
1200 mkw. z wjazdem 
od strony ulicy Posagu 
Siedmiu Panien bramą 
nr 4 

6. plac (miejsce 
postojowe dla 
samochodów 
osobowych i 
dostawczych do 3,5 
tony DMC) połoŜony   
Warszawie-Ursus przy 
ulicach 
Gierdziejewskiego i 
Posagu Siedmiu Panien 
o powierzchni wg 
obmiaru 557,06 mkw. 

 

 

w przypadkach 
wskazanych w 
umowie 

01.05.2008 r. do 
dnia 31.12.2010 
r. płatny 
miesięcznie 2880 
zł netto. 

2. za 
pomieszczenia 
biurowo-socjalne 
od dnia 
01.05.2008 r. do 
dnia 31.12.2010 
r. płatny 
miesięcznie 600 
zł netto. 

3. za część hali 
przeznaczonej na 
cele 
produkcyjno-
magazynowe 
oraz drogę od 
01.05.2008 do 
dnia 31.12.2008 
płatny 
miesięcznie 
110 000 zł netto. 
4. za plac 
postojowy - 
czynsz 
miesięczny w 
wysokości 3 
zł/mkw., tj. 
1671,18 zł 
miesięcznie 

  

przedłuŜeniu 
umowy na kolejne 
lata po roku 2010  
raz w roku w 
oparciu o wskaźnik 
wzrostu cen 
towarów i usług 
publikowany przez 
GUS, określający 
wskaźnik inflacji 
za wyjątkiem 
podwyŜki cen za 
powierzchnię 
biurową i 
pomieszczenia 
biurowo-socjalne 

- przewidywana 
zmiana stawek  za 
powierzchnie za 
które 
odprowadzany jest 
podatek od 
nieruchomości od 
2009 r. w 
przypadku wzrostu 
tego podatku  o 
kwotę 
podwyŜszenia  
 

- zabezpieczenie w 
postaci weksla 
własnego in blanco 

-Najemca 
przygotuje plac 
opisany w punkcie 
6 w zamian za co 
nie będzie ponosił 
opłat za wynajem 
placu postojowego 
do dnia 31.12.2010 

2 Umowa 
dzierŜawy 

z dnia 
25.07.2001 r. , 
aneksowana 
27.09.2005 r.,  
oraz 
01.02.2008 r. 

Challenge 
Eighteen sp. z o 
.o. z siedzibą w 
Warszawie 

Na czas 
nieokreślony 

Powierzchnia 395 mkw. 
w budynku 156 w 
Warszawie przy. Ul. 
Traktorzystów 10 – 
usługowiec w rzędach 
słupów 1-6 i osi A-C 

Powierzchnia 22,33 
mkw. w budynku 156 w 
Warszawie przy u. 
Traktorzystów 10 -  
usługowiec parter, 
pomieszczenie przy 
bramie strona północna 

Powierzchnia 675 mkw. 
– plac pomiędzy halą 
156 a budynkiem 42 w 
Warszawie przy ul. 
Traktorzystów 10 

6 – miesięczny 
okres 
wypowiedzenia 

15 zł /mkw 
miesięcznie – za 
zaplecze 
biurowo-socjalne 

2,50 zł/mkw. 
miesięcznie – za 
plac 

 

 

 

- Waloryzacja 
kwartalna stawki 
czynszu wg 
wskaźnika wzrostu 
cen towarów i 
usług 
konsumpcyjnych 
ogłaszanego w Dz. 
U. GUS, 

 

- weksel in blanco 
tytułem 
zabezpieczenia 
wszelkich 
przysługujących 
naleŜności wraz z 
odsetkami 

3 Umowa najmu 
z dnia 
28.08.2006 r. 

Challenge 
Eighteen sp. z o 
.o. z siedzibą w 
Warszawie 

Na czas 
nieokreślony 

2280 mkw. 
utwardzonego terenu na 
działce nr 93 przy ul. 
Traktorzystów w 
Warszawie 

(KW 283123) 

3- miesięczny 
okres 
wypowiedzenia 

1zł / mkw. 
miesięcznie, 
Emitent pokrywa 
opłaty z tytułu 
uŜytkowania 
wieczystego oraz 

Weksel do kwoty 
dwóch 
miesięcznych 
czynszów 
powiększonych o 
VAT 
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Lp. Umowa Wynajmujący Termin 
obowiązywania 

Przedmiot Wypowiedzenie Wynagrodzenie 
(czynsz) 

Uwagi 

z tytułu podatku 
od 
nieruchomości 

4 Umowa najmu 
z dnia 
24.07.2006 r. 
aneksowana 
dnia 
05.06.2007 r. 

PPHU Metal – 
Park z siedziba w 
Krakowie oraz 
FPUH Mebloraw 
z siedzibą w 
Podsarnie 

Na czas 
nieokreślony 

Hala magazynowa przy  
ul. Ciepłowniczej w 
Krakowie na działce nr 
12/173 oraz działki 
12/174 i 12/84 71; pow. 
hali 2.000 mkw. oraz 20 
arów gruntu przed 
budynkiem 

3- miesięczny 
okres 
wypowiedzenia 

39.000 zł 
/miesiąc oraz 
opłaty 
eksploatacyjne 

Wysokość czynszu 
niezmienna do 
31.08.2008 r. Po 
tym terminie 
waloryzacja stawki 
czynszu w styczniu 
kaŜdego roku w 
oparciu o wskaźnik 
wzrostu cen 
towarów i usług 
ogłaszany w Dz. U. 
GUS 

5 Umowa najmu 
z dnia 
30.12.2005 r. 

HMB Stalko – 2 
A. Przybysz, K. 
Przybysz, K. 
Szczesna sp. j z 
siedzibą w 
Zielonce 

Do 30.11.2015 r. plac i lokal biurowo-
socjalny w Zielonce 
przy ul. Poniatowskiego 
65 w tym: 
a) plac - 6000 mkw.; 
b) wiata magazynowa  - 
300 mkw.; 
c) pomieszczenia 
socjalne dla 
pracowników - 100 
mkw. 

1 – miesięczny 
okres 
wypowiedzenia 

8.000 zł/mies. Emitentowi 
przysługuje prawo 
pierwokupu 
przedmiotu najmu 
w przypadku jego 
sprzedaŜy 

 

Przewidziana 
waloryzacja stawki 
czynszu raz w 
roku, o wartość 
współczynnika 
inflacji 
podawanego przez 
GUS  

6 Umowa najmu 
z dnia 
21.07.2008 r. 
aneksowana 
dnia 
21.07.2008 r. 

LOKUM-Interes 
Budowlany Jerzy 
Reczek 

Czas 
nieokreślony 

Pomieszczenie o 
powierzchni 27 mkw. w 
budynku  połoŜonym na 
działkach nr 826/169 i 
829/136 połoŜonych w 
Gdyni  przy ul. Wojska 
Polskiego 13 

3 – miesięczny 
okres 
wypowiedzenia  

1.485 zł/mies. Przewidziana 
waloryzacja stawki 
czynszu do I 
kwartału kaŜdego 
roku o wskaźnik 
wzrostu cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych 
ogłaszanych przez 
Prezesa GUS za 
rok poprzedni. 

 

Kaucja 
gwarancyjna w 
kwocie 5.435,10 zł 
tytułem 
niewykonania lub 
nienaleŜytego 
wykonania przez 
Emitenta umowy. 

 

Emitent zapłaci 
karę umowną w 
wysokości 
trzymiesięcznego 
czynszu najmu 
naleŜnego za 
ostatnie miesiące 
kalendarzowe  w 
przypadku 
rozwiązania 
umowy przez 
Wynajmującego.  

 

Za pozostawanie w 
przedmiocie najmu  
po rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu 
umowy, Emitent 
zapłaci 
Wynajmujące karę 
umową w 
wysokości 200% 
czynszu najmu za 
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Lp. Umowa Wynajmujący Termin 
obowiązywania 

Przedmiot Wypowiedzenie Wynagrodzenie 
(czynsz) 

Uwagi 

kaŜdy miesiąc 
nieuprawnionego 
pozostawania w 
przedmiocie najmu 
naleŜnego 
Wynajmującemu 
za ostatni miesiąc 
przed 
rozwiązaniem 
Umowy plus VAT. 

7 Umowa najmu 
z dnia 
10.11.2008 r. 

Warszawskie 
Zakłady 
Przemysłu 
Nieograniczonego 
STOCHEM w 
upadłości 

Czas 
nieokreślony 

Plac utwardzony o 
powierzchni 390 mkw. 
oraz plac nieutwardzony 
o powierzchni 255 
mkw. połoŜony w 
Rembertowie przy ul. 
StraŜackiej 89 

3 – miesięczny 
okres 
wypowiedzenia 

2,50 zł/mkw. 
powierzchni 
utwardzonej oraz 
1,50 zł/mkw. 
miesięcznie 
powierzchni 
nieutwardzonej 

Od 2010 r. 
moŜliwość 
waloryzacji o 
wskaźnik wzrostu 
cen i usług 
konsumpcyjnych 
ogłaszany przez 
GUS 

8 Umowa najmu 
z dnia 14 lipca 
2008 r. 

Osoba fizyczna Czas 
nieokreślony 

Pomieszczenie  o 
powierzchni 25 mkw. w 
lokalu  połoŜonym w 
Szczecinie  przy ul. 
Witkiewicza 45/26 

1 – miesięczny 
okres 
wypowiedzenia 

450 zł 
miesięcznie 

 

9 Umowa najmu 
z dnia 
01.07.2008 r. 

Norblin Industrial 
Park Sp.  z o. o. 

Do 30.06.2013 r.  Następujące 
powierzchnie połoŜone 
w Warszawie przy ul. 
Palisadowej 20/22 

1. pomieszczenia 
magazynowo – biurowe 
o powierzchni 2.597,20 
mkw. Powierzchnia ta 
zostanie powiększona o 
udział Emitenta w pasie 
komunikacyjnym 
słuŜącym do wspólnego 
uŜytku najemców 
wynoszący 157,24 
mkw., co łącznie 
stanowi 2.754,44 mkw.; 

2. pomieszczenia 
magazynowo – 
produkcyjne o 
powierzchni 2.096,00 
mkw. Powierzchnia ta 
zostanie powiększona o 
udział Emitenta w pasie 
komunikacyjnym 
słuŜącym do wspólnego 
uŜytku najemców 
wynoszący 157,24 
mkw., co łącznie 
stanowi 2.253,24 mkw.; 

3. pomieszczenia 
biurowe o powierzchni 
298,00 mkw.; 

4. pomieszczenia 
socjalne o powierzchni 
64,30 mkw.; 

5. pomieszczenia 
socjalne o powierzchni 
56,90 mkw.; 

 6. pomieszczenie 
magazynowe o 
powierzchni 10,00 
mkw.; 

7. dwa miejsca 
parkingowe 

 1. za 
pomieszczenia 
magazynowo – 
produkcyjne, 
pomieszczenia 
magazynowe raz 
pomieszczenia 
socjalne od dnia 
01.07.2008  r.  
do dnia 
31.12.2008 r. – 
13,50 zł/mkw. 
miesięcznie. Od 
01.01.2009 r. do 
30.06.2013 r. 
14,50 zł/mkw. 
miesięcznie. 

2. za 
pomieszczenia 
biurowe od dnia 
01.07.2008 r.  do 
30.06.2013 r. – 
26,00 zł/mkw. 
miesięcznie. 

3. za kaŜde 
miejsce 
parkingowe od 
dnia 01.07.2008 
r.  do 30.06.2013 
r. – 80 zł 
miesięcznie; 

4. opłaty 
eksploatacyjne w 
wysokości 
stanowiącej 
odpowiednik 
proporcjonalnego 
udziału Emitenta 
w rzeczywistych 
kosztach 
eksploatacji i 
konserwacji 
wszystkich 
budynków i 
nieruchomości, 
na których 
znajduje się 
przedmiot najmu. 
Procent Emitenta 
wynosi 16,99%. 

W dniu 
poprzedzającym 
kaŜdą rocznicę  
daty rozpoczęcia 
najmu, stawki 
czynszu będą 
powiększane przez 
Wynajmującego w 
oparciu o roczny 
wskaźnik wzrostu 
cen towarów i 
usług 
konsumpcyjnych 
publikowanych 
przez GUS za 
miniony rok 
kalendarzowy. 

 

Do czasu 
obliczenia 
rzeczywistej kwoty 
opłat 
eksploatacyjnych 
za dany rok 
kalendarzowy 
Emitent jest 
zobowiązany 
wpłacać 
Wynajmującemu 
zaliczkę 
miesięczną  na 
poczet tychŜe opłat 
w wysokości 4,00 
zł/mkw. 
pomieszczeń 
magazynowo – 
biurowych, 
pomieszczeń 
socjalnych i 
pomieszczenia 
magazynowego 
oraz 7,00 zł/mkw. 
pomieszczenia 
biurowego. 

 

W celu 
zabezpieczenia 
naleŜytego 
wykonania przez 
Emitenta wszelkich 
jego zobowiązań 
płatniczych oraz 
zwrotu wszelkich 
kosztów i kar 
umownych lub 
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Lp. Umowa Wynajmujący Termin 
obowiązywania 

Przedmiot Wypowiedzenie Wynagrodzenie 
(czynsz) 

Uwagi 

odszkodowania 
Emitent wpłaci 
kaucję w 
wysokości 
trzykrotności 
miesięcznego 
czynszu oraz 
zaliczek, w kwocie 
384.531,60 zł.  
Kaucja będzie 
przechowywana 
przez 
Wynajmującego w 
banku 
Wynajmującego na 
oprocentowanym 
rachunku 
bankowym w 
złotych polskich na 
lokacie 
odnawialnej 
sześciomiesięcznej. 
Kapitalizacja  
odsetek będzie 
następowała co 6 
miesięcy i będzie 
dopisywana do 
kwoty 
przechowanej 
Kaucji. 

 

Emitent zapłaci 
Wynajmującemu 
karę umowną w 
wysokości 
dwukrotnej stawki 
czynszu 
obowiązującego w 
ostatnim miesiącu 
za niezwrócenie 
przedmiotu najmu 
w dniu rozwiązania 
lub wygaśnięcia 
umowy. 

10 Umowa  

DzierŜawy 

Z dnia 
23.06.2008 
r. 

Projprzem S.A. Do 30 czerwca 
2010 r. 

Następujące 
powierzchnie 
połoŜone w 
Sępólnie 
Krajeńskim:  

1. Teren do 
składowania 
materiałów 
hutniczych o 
pow. 2126 mkw. 

2. Magazyn 
zamknięty o 
pow. 105mkw 

3. Teren o pow. 
75 mkw. 
przeznaczony 
do uŜytkowania 
własnych 
kontenerowych 
pomieszczeń 
biurowo – 
socjalnych 

 

-  4,50 zł czynszu 
miesięcznego za 1 
mkw., terenu do 
składowania 
materiałów hutniczych 

15,10 zł czynszu 
miesięcznego za 1 
mkw. magazynu  

 

3,80 zł czynszu 
miesięcznego za 1  
mkw. terenu 
przeznaczonego do 
uŜytkowania własnych 
kontenerowych 
pomieszczeń biurowo 
– socjalnych 

 

Spółka płaci dodatkowo 
miesięczną opłatę w 
wysokości 4700 zł za 
korzystanie z suwnic 
znajdujących się na 
terenie objętym 
dzierŜawą 

 

Waloryzacja czynszu w 
oparciu o wskaźnik 
wzrostu cen towarów i 
usług ogłaszany przez 
Prezesa GUS 

 

 
 

� Umowa zawarta dnia 19 marca 2008 r. pomiędzy Emitentem („Dostawca”) a Warbud S.A. z 
siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) - Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad dostaw przez 
Emitenta elementów zbrojarskich na dowolną budowę realizowaną przez Zamawiającego na terenie 
całego kraju. Terminy realizacji dostaw ustalono do 31.12.2008 r. Szacunkowa wartość umowy: 10 585 
tys. zł brutto. Na poczet realizacji dostaw Zamawiający wpłaci Emitentowi zaliczkę w wysokości 5 290 
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tys. zł brutto, zaś jako zabezpieczenie rozliczenia zaliczki zostanie wystawiona Zamawiającemu 
gwarancja bankowa. 
 

� Umowa o współpracy w zakresie wyrobów płaskich zawarta w dniu 13 czerwca 2008 roku 
pomiędzy Bodeko Sp. z o. o., Emitentem („Odbiorca”) oraz ArcelorMitall Poland S. A. z siedzibą 
w Katowicach („Dostawca”) - Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad dostaw przez Dostawcę 
wyrobów płaskich obejmujących róŜne rodzaje blach. Dostawa odbywa się na podstawie zamówień. 
Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. 
 

� Przedwstępna umowa na zakup nieruchomości gruntowych w Gdańsku – W dniu 31 marca 2008 r. 
Spółka podpisała przedwstępną umowę na zakup nieruchomości gruntowej w Gdańsku o powierzchni 
1,1981ha za łączną cenę 1 989 057 zł. Zakup powyŜszej nieruchomości jest realizacją głównych celów 
emisyjnych i ma charakter długoterminowej inwestycji. W miejscu tym Emitent planuje uruchomienie 
nowego oddziału handlowego. 
 

� Dnia 30 lipca 2008 roku Emitent otrzymał zwrotnie podpisaną umowę z firmą Budimex Dromex S.A. 
z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest dostawa prefabrykatów zbrojeniowych konstrukcji 
mostowych, koszy do ścian szczelinowych, dostawa i montaŜ przejścia rurowego. Szacunkowa wartość 
umowy netto wynosi 14 000 tys. zł. Terminy realizacji dostaw określono od dnia 10 czerwca 2008 r. do 
dnia 31.12.2008 r. z zastrzeŜeniem zmian cen jednostkowych po 30 września 2008 r. W przypadku 
niedojścia do porozumienia w tym zakresie umowa rozwiąŜe się z dniem 30 września 2008 r. 
Odpowiedzialność Emitenta z tytułu gwarancji i rękojmi za dostarczone towary rozpoczyna się z dniem 
odbioru towaru przez Odbiorcę i kończy po upływie 3 lat i 30 dni, jednakŜe nie wcześniej niŜ 12 
miesięcy od rozpoczęcia uŜytkowania robót, będących przedmiotem umowy między Inwestorem - 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie a Odbiorcą. 

 
� Dnia 11 sierpnia 2008 roku Emitent otrzymał zwrotnie podpisaną umowę z firmą Przedsiębiorstwo 

Budowlane RESBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku przy ul. Lubomirskich 4 A (Zamawiający). 
Przedmiotem Umowy jest dostawa elementów zbrojarskich. Szacunkowa wartość umowy netto to 5000 
tys. zł. Termin realizacji dostaw określono od dnia 11 lipca 2008 r. do dnia 28.02.2009 r. Cena 
jednostkowa została zagwarantowana do dnia 31 sierpnia 2008 r. Po tym terminie cena jednostkowa 
będzie ustalana na podstawie średniego wskaźnika PUDS przypadającego na ostatni tydzień miesiąca 
poprzedzającego dostawy. W przypadku nie dostarczenia w terminie zgodnym z harmonogramem 
przedmiotu umowy z winy Emitenta, zapłaci on karę umowną w wysokości 1% wartości opóźnienia 
partii dostawy za kaŜdy dzień zwłoki następujący jeden dzień po dniu planowanej dostawy, nie więcej 
niŜ wysokości 10% wartości opóźnienia dostawy. Zamawiający lub Emitent mają prawo naliczyć karę 
umowną w przypadku odstąpienia od umowy z winy drugiej strony. Wysokości tej kary wynosi 10% 
wartości niezrealizowanej części umowy. Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Umowa została zawarta na 
warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów. 
 

� Dnia 10 października 2008 roku Emitent podpisał umowę z firmą Warbud S.A. z siedzibą w 
Warszawie przy Al. Jerozolimskich 162A. Przedmiotem Umowy jest dostawa elementów zbrojarskich 
na dowolną budowę na terenie całego kraju. Szacunkowa wartość umowy brutto to 11 644,9 tys. zł. 
Termin realizacji dostaw określono do dnia 31.12.2009 r. z moŜliwością przedłuŜenia terminu realizacji 
po uzgodnieniu nowych cen w przypadku niewyczerpania określonego tonaŜu. Szczegółowe zapisy 
umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach. Na poczet realizacji dostaw Warbud S.A. 
wpłaci Emitentowi zaliczkę w wysokości 5 820 tys. zł, zaś Emitent jako zabezpieczenie rozliczenia 
zaliczki wystawi Odbiorcy gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową. Przedmiotowa umowa 
jest umową uszczegółowiającą postanowienia umowy ramowej o współpracy handlowej z dnia 21 
kwietnia 2005 r. 
 

� Dnia 7 listopada 2008 roku Emitent otrzymał zwrotnie podpisaną umowę zawartą z 
Przedsiębiorstwem Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu przy ul. 
Paderewskiego 120 (dalej: Zamawiający). Przedmiotem umowy jest dostawa elementów zbrojarskich, 
koszy do pali oraz ścianek szczelinowych. Szacunkowa wartość umowy netto to 20 000 tys. (słownie: 
dwadzieścia milionów) zł. Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla danego 
typu umów. 
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7. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi 
podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych 
(papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz 
nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą 
jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania 

 

Na dzień 31.12.2007 r. Konsorcjum Stali S.A. posiadała udziały w następujących spółkach: 

 

POSIADANE UDZIAŁU      
 w tys. zł 

Ilość 
[szt.] 

Wartość 
[tys. zł] 

Udział w 
kapitale 

[%] 

Stalprodukt Warszawa Sp. z o.o. 1 248 1 248 49,00 

RBS Stal Sp. z o.o. 200 200 33,3 

    

 
Konsorcjum Stali S.A.  jest znaczącym inwestorem w spółce Stalprodukt Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w 
Bochni, ul. Wygoda 69 od czerwca 2000 r., kiedy to razem ze Stalprodukt S.A. z/s w Bochni, posiadaczem 51% 
udziałów, zakładała tą spółkę w celu wspólnego rozwijania sprzedaŜy profili zimnogiętych. Emitent posiada 
49% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i 49% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Członkami 
Zarządu tej spółki nie są osoby związane z Emitentem. Członkiem trzyosobowej Rady Nadzorczej jest p. Robert 
Wojdyna, pełniący w Konsorcjum Stali S.A. funkcję Prezesa, który jest jednocześnie V-ce Przewodniczącym 
Rady Nadzorczej Stalprodukt-Warszawa Sp. z o.o. Pomiędzy Emitentem a Spółką występują powiązania 
gospodarcze – Spółka dostarcza do Emitenta wyroby firmy Stalprodukt S.A. 
Stalprodukt Warszawa Sp. z o.o. działa na rynku wyrobów hutniczych, sprzedając hurtowo głównie wyroby 
Stalprodukt S.A. (kształtowniki zimnogięte ze stali zwykłej i wyŜszej jakości, kształtowniki zgrzewane o 
przekroju okrągłym, kwadratowym i prostokątnym, kształtowniki półzamknięte i otwarte) i Mittal Steel Poland 
S.A. (blachy zimno- i gorącowalcowane). Działa na rynku krajowym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru 
województwa mazowieckiego. Jej klientami są inni hurtownicy oraz producenci, wykorzystujący jako materiał 
wyroby firm Stalprodukt S.A. i Mittal Steel Poland S.A. W Warszawie-Ursusie Spółka dysponuje magazynem o 
powierzchni ok. 3.200 mkw. Spółka w roku 2008 osiągnęła przychody na poziomie 38 197  tys. zł, zysk netto na 
poziomie 13,9 tys. zł oraz sumę bilansową na poziomie 10 557 tys. zł.  

 
Na dzień 31.12.2008 Emitent posiadał udziały RBS STAL Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, ul. Łowińskiego 9. 
Emitent posiada 33,3% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i 33,3% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki. 
Członkami Zarządu tej spółki nie są osoby związane z Emitentem. Członkiem trzyosobowej Rady Nadzorczej 
jest p. Mariusz Sikora, związany stosunkiem pracy z  Konsorcjum Stali S.A. Pomiędzy Emitentem a Spółką 
występują powiązania gospodarcze – Emitent sprzedaje stal dla spółki współzaleŜnej. RBS Stal Sp. z o.o. 
zajmuje się produkcją prefabrykowanych zbrojeń budowlanych. Spółka w roku 2008 osiągnęła przychody na 
poziomie 45 853  tys. zł, zysk netto na poziomie 4 029 tys. zł oraz sumę bilansową na poziomie 15 568 tys. zł. 
 
Do dnia 01.07.2008 r. Emitent miał równieŜ 11,05% udziałów w spółce Bodeko Sp. z o.o. Dnia 01.07.2008 r. 
nastąpiło połączenie Emitenta z tą spółką, o czym wspominano juŜ wyŜej w niniejszym sprawozdaniu.  

 

Informacja o wykupie akcji własnych – Realizacja uchwały NWZA z dnia 05.12.2008 r. o nabyciu akcji 
własnych i wykup akcji własnych 
W dniu 05.12.2008 r. w siedzibie Emitenta odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które 
na podstawie art. 362 §1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych upowaŜniło Zarząd Spółki do nabywania akcji 
własnych Spółki (buy back) określając w nich następujące podstawowe warunki dla tych transakcji: 

− Łączna liczba zakupionych akcji własnych nie będzie większa niŜ 495 000 szt. (czterysta 
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dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 8,39% (osiem całych trzydzieści dziewięć setnych procenta) 
kapitału zakładowego Spółki;  

− Zarząd Spółki moŜe nabywać akcje własne, o których mowa powyŜej w terminie 5 (pięciu) lat od daty 
podjęcia uchwały; 

− Cena nabywanych akcji nie moŜe być niŜsza niŜ 1 (jeden) złoty za jedną akcję i nie wyŜsza niŜ 65 
(sześćdziesiąt pięć) złotych za 1(jedną) akcję;  

− Łączna cena nabycia akcji własnych Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego 
upowaŜnienia, nie moŜe przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego dla pokrycia 
kosztów tej operacji na podstawie uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z tego 
dnia, tj. kwoty 15 000 000 zł (piętnaście milionów złotych); Zarząd Spółki przeniesie środki na kapitał 
rezerwowy, o którym mowa powyŜej z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu Spółek 
Handlowych, moŜe zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, w tym z utworzonego z 
zysku kapitału zapasowego. Walne Zgromadzenie Spółki moŜe zmienić wysokość kapitału 
rezerwowego; 

− Cel nabycia akcji własnych określa Zarząd Spółki; 
− Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem z zachowaniem przepisów 

regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych; 
− Walne Zgromadzenie upowaŜnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i 

prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały; 
− W okresie upowaŜnienia udzielonego na mocy uchwał NWZ w zakresie ich wykonywania Zarząd 

Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na kaŜdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym 
stanie dotyczącym: 

� przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki, 
� liczbie i wartości nominalnej nabytych lub zbytych akcji własnych Spółki, ich udziale 

w kapitale zakładowym, 
� cenie nabycia lub zbycia i innych kosztach nabycia lub zbycia akcji własnych Spółki. 

 
Raportem 71/2008 z 05.12.2008 r. Emitent szczegółowo informował o treści uchwał podjętych przez to NWZA 
z dnia 05.12.2008 r. 
 
Realizując postanowienia w/w uchwały Zarząd Spółki w okresie od 08.12.2008 r. do 21.01.2009 r. dokonał 
kilkunastu operacji zakup akcji własnych informując o tym kaŜdorazowo w raportach bieŜących. W IV kwartale 
2008 r. Spółka nabyła łącznie 345 441 sztuk akcji własnych co stanowiło 5,86% w kapitale zakładowym Spółki, 
zaś w I kw. 2009 r. zakupionych zostało dodatkowo 94 493 sztuk akcji. Łącznie po dokonaniu w/w operacji 
portfel akcji własnych będących w posiadaniu Emitenta wynosi 439 934 szt., co daje 7,46% udziału w kapitale. 
Zakupy akcji w dniach 22 i 23.12.2008 r. oraz 07.01.2009 r. zostały dokonane jako sesyjne transakcje pakietowe 
zaś pozostałe jako zwykłe transakcje zakupu z rynku giełdowego. W sumie w ramach transakcji pakietowych 
Zarząd skupił na rzecz Spółki 438 932 akcje, zaś za pomocą bezpośrednich zleceń w biurze maklerskim 1002 
akcje. Mała ilość akcji zakupionych bezpośrednio z rynku giełdowego wynika z małej płynności akcji Spółki w 
obrocie giełdowym, a co za tym idzie z ograniczonych prawem moŜliwości zakupu w ramach jednego dnia. 
Łączna cena nabycia 439 934 akcji wyniosła 13 834 972,04 zł, zaś kwota prowizji Domu Maklerskiego 34 
640,52 zł. Oznacza to, Ŝe w sumie na zakup akcji własnych spółka wydała 13 869 612,56 zł a średnia cena 
zakupu jednej akcji wyniosła 31,48 zł. Z przeznaczonego na buy back funduszu celowego w wysokości 
15 000 000 zł pozostało jeszcze 1 130 378,44 zł, za które spółka moŜe jeszcze w terminie do 04.12.2013 r. nabyć 
55 066 sztuk akcji własnych.    
    
 
Emitent dokonywał wykupu akcji własnych korzystając z sytuacji rynkowej, która determinuje niską wycenę 
Spółki i niskie ceny jednostkowe jej akcji. Celem operacji są działania inwestycyjne, które w średnim okresie 
mają przyczynić się do dalszego wzrostu Spółki.   
 
Zestawienie dokonanych operacji nabycia akcji własnych 
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Nr raportu informującego o zakupie data nabycia 
ilość sztuk 
kupionych 

średnia cena 
nabycia 

% w kapitale 
zakładowym i 
% głosów na 
WZ nabytych 

akcji w 
transakcji 

ilość 
posiadanych 

akcji od 
początku 

operacji buy 
back 

łączny % w 
kapitale 

zakładowym i 
% głosów na 
WZ nabytych 

akcji po 
ostatniej 
operacji 

Raport bieŜący nr 75/2008 z 09.12.2008 r. 2008-12-08 250 30,12 0,00424% 250 0,00424% 

Raport bieŜący nr 79/2008 z 16.12.2008 r. 2008-12-15 45 29,60 0,00076% 295 0,00500% 

Raport bieŜący nr 80/2008 z 17.12.2008 r. 2008-12-16 48 29,30 0,00081% 343 0,00582% 

Raport bieŜący nr 81/2008 z 19.12.2008 r. 2008-12-19 180 29,25 0,00305% 523 0,00887% 

Raport bieŜący nr 82/2008 z 23.12.2008 r. 2008-12-22 i 23 344 918 31,85 5,84863% 345 441 5,85749% 

Raport bieŜący nr 2/2008 z 07.01.2009 r. 2009-01-07 94 014 30,00 1,59416% 439 455 7,45165% 

Raport bieŜący nr 4/2008 z 08.01.2009 r. 2009-01-08 99 29,20 0,00168% 439 554 7,45333% 

Raport bieŜący nr 5/2008 z 12.01.2009 r. 2009-01-12 100 29,72 0,00170% 439 654 7,45502% 

Raport bieŜący nr 6/2008 z 13.01.2009 r. 2009-01-13 100 29,20 0,00170% 439 754 7,45672% 

Raport bieŜący nr 7/2008 z 20.01.2009 r. 2009-01-20 90 28,23 0,00153% 439 844 7,45825% 

Raport bieŜący nr 8/2008 z 21.01.2009 r. 2009-01-21 90 27,79 0,00153% 439 934 7,45977% 

 
 

8. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od 
niego zaleŜną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niŜ rynkowe, wraz z 
ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji. 

W roku 2008 Emitent dokonywał transakcji wynikających z bieŜącej działalności, na warunkach 
nieodbiegających od warunków rynkowych, z podmiotami powiązanymi oraz z jednostkami posiadającymi z 
Emitentem powiązania o charakterze osobowym. Transakcje z podmiotami powiązanymi dokonywane były na 
warunkach rynkowych, stosowanych według innych odbiorców i dostawców; ich przedmiotem był m.in. zakup i 
sprzedaŜ towarów, materiałów, usług. Wykaz tych transakcji został zamieszczony w Sprawozdaniu Finansowym 
za 2008 r. w części B pn. „Dodatkowe Noty Objaśniające” w punkcie 7.1 i 7.2 

 
 

9. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach 
dotyczących kredytów i poŜyczek, podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i 
wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności 

 
Informacje o zaciągniętych kredytach przedstawiono w poniŜszych zestawieniach: 
 
Wyszczególnienie  Bank/Wierzyciel 

 
Kwota i 
waluta 

 

Rodzaj 
kredytu 

 

Rodzaj i 
wysokość 

stopy 
procentowej 

Data 
udzielenia 

 

Termin 
zapadalności 

 

Zabezpieczenie/rodzaj /wartość/Podstawa 
oszacowania 

 

Kredyty 
krótkoterminowe 
 
 
 
 

Bank Millennium 
S.A. 
 

Limit: 
10.000 tys. 
zł; 
 
Kwota 
zadłuŜenia 
na 
31.12.2008 
r.: 3.094 
tys. zł 

Kredyt w 
rachunku 
bieŜącym 

Zmienna stopa 
procentowa 
oparta na 
stawce 
WIBOR 1M, 
która na dzień 
udzielenia 
kredytu 
wynosiła 
6,86%, 
powiększona o 
marŜę Banku 

Umowa z dnia 
20.06.2007 r. 
wraz z 
Aneksami; 
ostatni Aneks 
nr 2 z   
11.06.2008 r. 

10.06.2009 r. − Przewłaszczenie zapasów o wartości 
księgowej netto 5.000.000 PLN 
znajdujących się w magazynie 
O/Warszawa-Ursus ul. Gierdziejewskiego 
7 wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej; 

− Oświadczenie o poddaniu się egzekucji; 
− Pełnomocnictwo do rachunku bankowego 

w Banku Millennium S.A. 
 

 
ING Bank Śląski 
S.A. 

Limit: 
46.000 tys. 
zł 
 

Kredyt w 
rachunku 
bankowym 

Zmienna stopa 
procentowa 
oparta na 
stawce 
WIBOR 1M, 

Umowa z dnia 
28.12.2000 r. 
wraz z 
Aneksami; 
ostatni aneks z 

09.12.2009 r. − Hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 
14.000.000 zł na nieruchomościach 
zlokalizowanych: Warszawa-Ursus, ul. 
Traktorzystów 10 (KW: 
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Wyszczególnienie  Bank/Wierzyciel 
 

Kwota i 
waluta 

 

Rodzaj 
kredytu 

 

Rodzaj i 
wysokość 

stopy 
procentowej 

Data 
udzielenia 

 

Termin 
zapadalności 

 

Zabezpieczenie/rodzaj /wartość/Podstawa 
oszacowania 

 

Kwota 
zadłuŜenia 
na 
31.12.2008 
r.: 33 373 
tys. zł 

powiększona o 
marŜę Banku 

dnia 
10.12.2008 r.  

WA1M/00339091/3 oraz  
WA1M/00339092/0 wraz z cesją praw z 
polisy ubezpieczeniowej; 

− Hipoteka kaucyjna do kwoty 6.000.000 zł 
na nieruchomościach zlokalizowanych: 
Warszawa-Rembertów, ul. StęŜycka (KW: 
WA6M/00441328/7 wraz z cesją praw z 
polisy ubezpieczeniowej; 

− Hipoteka kaucyjna do kwoty 9.000.000 zł 
na nieruchomościach zlokalizowanych: 
Zawiercie-Kromołów, ul. Paderewskiego 
(KW: nr 48093,  nr 31484 oraz nr 28598 
wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej; 

− Cesja wierzytelności warunkowej 
(globalnej) na kwotę 18.000.000 zł 

− Zastaw rejestrowy na łączną kwotę 30.034 
tys. zł wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej na zapasach towarów 
(wyroby hutnicze) przechowywanych w 5 
magazynach: 
� Zielonka ul. Poniatowskiego 65 – na 

kwotę 5.388 tys. zł; 
� Warszawa-Ursus ul. Traktorzystów 10 

– na kwotę 8.596 tys. zł; 
� Warszawa ul. Palisadowa (magazyn 

Handlowy) – na kwotę 3.620 tys. zł 
� Kraków ul. Centralna 51 – na kwotę 

2.827 tys. zł 
� Zawiercie ul. Paderewskiego 120 (z 

wyjątkiem profili zamkniętych i blach 
zimnowalcowanych) – na kwotę 9.603 
tys. zł 

− Oświadczenie o poddaniu się egzekucji; 
− Pełnomocnictwo do rachunku bankowego 

w ING Banku Śląskim S.A. 
 

UWAGA: zabezpieczenia w postaci zastawu 
rejestrowego są wspólne dla linii na gwarancje 
wymienionej w zestawieniu poniŜej. 

Bank Handlowy w 
Warszawie S.A. 

Limit: 
5.000 tys. 
zł 
 
Kwota 
zadłuŜenia 
na 
31.12.2008 
r.: 3.447 
tys. zł 

Kredyt w 
rachunku 
bieŜącym 

Zmienna stopa 
procentowa 
oparta na 
stawce 
WIBOR 1M, 
powiększona o 
marŜę Banku 

Umowa z dnia 
28.04.2008 r. 
wraz z 
aneksami; 
ostatni aneks 
w 2008 r. z 
dnia 
25.08.2008 r. 

29.08.2009 r. − Przewłaszczenie do kwoty 5.000.000 zł 
wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej na zapasach towarów 
(wyroby hutnicze) przechowywanych w 
magazynach w Poznaniu przy ul. 
Lutyckiej; 

− Oświadczenie o poddaniu się egzekucji; 
− Pełnomocnictwo do rachunku bankowego 

w Banku Handlowym w Warszawie S.A. 
 

UWAGA: zabezpieczenia w postaci zastawu 
rejestrowego są wspólne dla linii na gwarancje 
wymienionej w zestawieniu poniŜej. 

Bank Handlowy w 
Warszawie S.A. 

Limit: 
11.000 tys. 
zł 
 
Kwota 
zadłuŜenia 
na 
31.12.2008 
r.: 10.992 
tys. zł 

Kredyt 
odnawialny 

Zmienna stopa 
procentowa 
oparta na 
stawce 
WIBOR 1M, 
powiększona o 
marŜę Banku 

Umowa z dnia 
02.03.2006 r. 
wraz z 
aneksami; 
ostatni aneks 
w 2008 r. z 
dnia 
25.08.2008 r. 

02.03.2009 r. − Hipoteka kaucyjna do kwoty 13.750.000 zł 
na nieruchomościach zlokalizowanych: 
Poznaniu, ul. Lutycka (KW: 
PO1P/00219068/6 wraz z cesją praw z 
polisy ubezpieczeniowej; 

− Zastaw  rejestrowy do kwoty 5.000.000 zł 
wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej na zapasach towarów 
(wyroby hutnicze) przechowywanych w 
magazynach w Poznaniu przy ul. 
Lutyckiej; 

− Oświadczenie o poddaniu się egzekucji; 
− Pełnomocnictwo do rachunku bankowego 

w Banku Handlowym w Warszawie S.A. 
 

− UWAGA: zabezpieczenia w postaci 
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Wyszczególnienie  Bank/Wierzyciel 
 

Kwota i 
waluta 

 

Rodzaj 
kredytu 

 

Rodzaj i 
wysokość 

stopy 
procentowej 

Data 
udzielenia 

 

Termin 
zapadalności 

 

Zabezpieczenie/rodzaj /wartość/Podstawa 
oszacowania 

 

zastawu rejestrowego są wspólne dla linii 
na gwarancje wymienionej w zestawieniu 
poniŜej. 

Bank Polska Kasa 
Opieki S.A. 

Limit: 
12.000.000 
zł 
 
Kwota 
zadłuŜenia 
na 
31.12.2008 
r.: 11.698 
tys. zł 

Kredyt w 
rachunku 
bieŜącym 

Zmienna stopa 
procentowa 
oparta na 
stawce 
WIBOR 1M, 
która na dzień 
udzielenia 
kredytu 
wynosiła 
7,17%, 
powiększona o 
marŜę Banku 

Umowa z 
dnia 
25.10.2005 
r. 
wielokrotnie 
aneksowana; 
ostatni aneks 
z dnia 
19.11.2008 
r. 

30.11.2009 r. − Hipoteka kaucyjna do kwoty 4.000.000 zł 
na nieruchomościach zlokalizowanych: 
Białymstoku, ul. Octowa (KW: nr 136280) 
wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej; 

− Zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z 
polisy ubezpieczeniowej na zapasach 
towarów (wyroby hutnicze) 
przechowywanych w 5 magazynach: 
� Białystok ul. Octowa 3 – na kwotę 

3.000 tys. zł; 
� Zawiercie ul. Paderewskiego 120 

(tylko profile zamkniętych i blachy 
zimnowalcowane) – na kwotę 5.083 
tys. zł 

� Warszawa ul. Palisadowa (magazyn 
Zbrojarnia) – na kwotę 4.000 tys. zł 

 
− Oświadczenie o poddaniu się egzekucji; 
− Pełnomocnictwo do rachunku bankowego 

w Banku  Pekao S.A. 
− Przelew wierzytelności handlowych 

wynikających z umów sprzedaŜy 
zawartych z odbiorcami: 
� Stalmax Sp.j. J.I.Fituch, M.Szymański, 

R.Starczewski, G.Pajączkowski; 
� Stalimex PPHU; 
� Tabo Sp.j.; 
� Firma Handlowo-Usługowa Tadeusz 

Kuzimski i Spółka; 
� Metalex Sp.j. J.Pilarski, Z.Dąbrowska, 

N.Pilowska, G.JeŜ; 
� RBS-Stal Sp. z o.o. Kraków; 
� Omega Sp.j. Świdnica 

 
 Razem do spłaty wg 

stanu na 31.12.2008: 
62.604 tys. zł (limit: 
84.000 tys. zł) 

    

Kredyty 
długoterminowe 
 
 
 
 

ING Bank Śląski 
S.A. 

Kwota 
początk.: 
1.000 tys. 
zł  
 
Spłata w 
ratach 
miesięcznych 
po18 tys. zł 
począwszy 
od 
30.04.2006 
r.;  
 
do spłaty na 
dzień 
31.12.2008 r. 
pozostaje 424 
tys. zł; 
 

Kredyt 
inwestycyjny 

Zmienna stopa 
procentowa 
oparta na 
stawce 
WIBOR 1M, 
powiększona o 
marŜę Banku 

Umowa z 
dnia 
22.02.2006 
r. 

31.10.2010 
r. 

− Hipoteka umowna zwykła w kwocie 
1.000.000 zł na nieruchomościach 
zlokalizowanych na przedmiocie 
inwestycji: Rembertów, ul. StęŜycka 
(WA6M/00441328/7 wraz z cesją praw z 
polisy ubezpieczeniowej; 

− Hipoteka umowna kaucyjna w kwocie 
500.000 zł na nieruchomościach 
zlokalizowanych na przedmiocie 
inwestycji: Rembertów, ul. StęŜycka 
(WA6M/00441328/7 wraz z cesją praw z 
polisy ubezpieczeniowej; 

− Oświadczenie o poddaniu się egzekucji; 
 

 

Bank Polska Kasa 
Opieki S.A. 

Kwota 
począt.: 
15.000 tys. 
zł 
 
Spłata w 
ratach 
miesięcznych 
po 393, 7 tys. 
zł począwszy 
od 
31.10.2008 

Kredyt 
inwestycyjny 

Zmienna stopa 
procentowa 
oparta na 
stawce 
WIBOR 1M, 
która na dzień 
udzielenia 
kredytu 
wynosiła 
6,64%, 
powiększona o 
marŜę Banku 

Umowa z 
dnia 
17.06.2008 
r. wraz z 
aneksami; 
ostatni z 
dnia 
24.02.2009 
r. 

30.09.2011 
r. 

− Hipoteka umowna zwykła w kwocie 
15.000.000 zł na nieruchomościach 
zlokalizowanych na przedmiocie 
inwestycji: Wrocław, ul. Zakrzowska (KW: 
WR1K/00181732/2 wraz z cesją praw z 
polisy ubezpieczeniowej; 

− Hipoteka umowna kaucyjna w kwocie 
6.675.000 zł na nieruchomościach 
zlokalizowanych na przedmiocie 
inwestycji: Wrocław, ul. Zakrzowska (KW: 
WR1K/00181732/2 wraz z cesją praw z 
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Wyszczególnienie  Bank/Wierzyciel 
 

Kwota i 
waluta 

 

Rodzaj 
kredytu 

 

Rodzaj i 
wysokość 

stopy 
procentowej 

Data 
udzielenia 

 

Termin 
zapadalności 

 

Zabezpieczenie/rodzaj /wartość/Podstawa 
oszacowania 

 

r.;  
 
do spłaty na 
dzień 
31.12.2008 r. 
pozostaje 
12.992 tys. 
zł;  

polisy ubezpieczeniowej; 
− Zastaw rejestrowy na maszynach i 

urządzeniach będących przedmiotem 
finansowanej przez Bank inwestycji; 

− Weksel własny in blanco Spółki; 
− Pełnomocnictwo do rachunku bankowego 

w Banku Pekao S.A. 
− Oświadczenie o poddaniu się egzekucji; 

 
Razem do spłaty wg 
stanu na 31.12.2008: 

13.385 tys. zł     

 
 
 

10. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym poŜyczkach, ze szczególnym 
uwzględnieniem poŜyczek udzielonych jednostkom powiązanym emitenta, z podaniem co 
najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności  

 
W roku 2008 r. Emitent udzielał następujących poŜyczek: 

 

� Dnia 27.11.2008 r. została podpisana umowa poŜyczki między Konsorcjum Stali S.A. a Bodeko 
Hotele Sp. z o.o. na kwotę 3 000 tys. zł. Umowa została zawarta na okres od 27 listopada 2008 r. do 30 
czerwca 2009 r. Z tytułu udzielonej poŜyczki PoŜyczkobiorca płaci Emitentowi comiesięcznie odsetki, 
których koszt oparty jest na zmiennej stopie procentowej opartej na zmieniającej się stawce  
WIBOR 1M powiększonej o stałą stawkę prowizji ustaloną na rynkowych warunkach. 
Zabezpieczeniem poŜyczki jest weksel własny In blanco wystawiony przez PoŜyczkodawcę poręczony 
przez jej Członków Zarządu.  

Spółka Bodeko Hotele Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym personalnie z Emitentem - Prezesem 
Zarządu tej spółki jest p. Janusz Koclęga pełniący w Konsorcjum Stali S.A. funkcję Wiceprezesa 
Zarządu a panowie Tadeusz Borysiewicz i Ireneusz Dembowski pełniący w spółce Bodeko Hotele Sp. z 
o.o. funkcje Wiceprezesów Zarządu są równieŜ Członkami Zarządu Konsorcjum Stali S.A. 

 

11. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i 
gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom 
powiązanym emitenta 

 
Na dzień 31.12.2008 r. na zlecenie Konsorcjum Stali S.A. wystawione były następujące gwarancje: 
  

• na rzecz spółki Warbud S.A. gwarancja zwrotu zaliczki na kwotę 5.290 tys. zł wystawiona przez 
ING Bank Śląski S.A. – gwarancja wystawiona została dnia 04.04.2007 r. i obowiązuje do dnia 
31.12.2008 r. Emitenta nie łączą ze spółką Warbud S.A. Ŝadne związki kapitałowe. Gwarancja 
stanowi zabezpieczenie dla Warbud S.A. z tytułu wpłaconej Emitentowi zaliczki na poczet 
realizacji umowy w zakresie dostaw elementów zbrojarskich na budowę prowadzoną przez 
Warbud S.A. Niniejsza gwarancja została wystawiona na podstawie Umowy o linię gwarancyjną 
z dnia 22.02.2006 r. z późniejszymi aneksami między Emitentem i ING Bankiem Śląskim S.A.; 
 

• na rzecz Warbud S.A. gwarancja zwrotu zaliczki na kwotę 5.820 tys. zł wystawiona przez HDI-
Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.– gwarancja wystawiona została dnia 04.12.2008 
r. i obowiązuje do dnia 31.12.2009 r. Emitenta nie łączą ze spółką Warbud S.A. Ŝadne związki 
kapitałowe. Gwarancja stanowi zabezpieczenie dla Warbud S.A. z tytułu wpłaconej Emitentowi 
zaliczki na poczet realizacji umowy w zakresie dostaw elementów zbrojarskich na budowy 
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prowadzone przez Warbud S.A. Niniejsza gwarancja została wystawiona na podstawie Umowy 
ramowej o linię gwarancyjną na gwarancje kontraktowe z dnia 27.10.2008 r. między Emitentem i 
HDI-Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.;  

 
• na rzecz INTRACOM Constructions Societe Anonyme Technical And Steel Constructions S.A. 

Oddział w Polsce gwarancja naleŜytego wykonania na kwotę 462,5 tys. zł wystawiona przez 
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.– gwarancja waŜna jest od dnia 16.12.2008 
r. i obowiązuje do dnia 30.11.2009 r. Emitenta nie łączą ze spółką INTRACOM S.A. Ŝadne 
związki kapitałowe. Gwarancja stanowi zabezpieczenie dla INTRACOM S.A. naleŜytego 
wywiązania się przez Emitenta z umowy w zakresie dostaw wyrobów zbrojarskich na budowę 
prowadzoną przez Beneficjenta w Krakowie. Niniejsza gwarancja została wystawiona na 
podstawie „Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach 
przyznanego limitu gwarancyjnego Nr 56/2008/WA51 z dnia 18.11.2008 r.” między Emitentem i 
Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.; 

 
W uzupełnieniu powyŜszych informacji Emitent informuje, Ŝe w 2008 r. wygasły następujące gwarancje i 
poręczenia wystawiane przez Emitenta lub na jego zlecenie: 

 
• na rzecz spółki Mostostal Warszawa S.A. gwarancja zwrotu zaliczki na kwotę 927,2 tys. zł 

wystawiona przez ING Bank Śląski S.A. – gwarancja wystawiona została dnia 28.03.2008 r. i 
obowiązywała do dnia 30.11.2008 r. Emitenta nie łączą ze spółką Mostostal Warszawa S.A. 
Ŝadne związki kapitałowe. Gwarancja stanowi zabezpieczenie dla Mostostal Warszawa S.A. z 
tytułu wpłaconej Emitentowi zaliczki na poczet realizacji umowy w zakresie dostaw elementów 
zbrojarskich na budowę prowadzoną przez Mostostal Warszawa S.A. Niniejsza gwarancja została 
wystawiona na podstawie Umowy o linię gwarancyjną z dnia 22.02.2006 r. z późniejszymi 
aneksami między Emitentem i ING Bankiem Śląski S.A.; 
 

• Poręczenie dla Mittal Steel Poland S.A./za Grupę Polska Stal Sp. z o.o. do kwoty 
2 000 tys. zł – poręczenie od dnia 15.03.2006 r. do czasu całkowitego zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń wobec dłuŜnika, tj. spółki Grupa Polska Stal Sp. z o.o. z tytułu 
zobowiązań handlowych; 

 
• Poręczenie dla Mittal Steel Ostrawa a. s/za Grupę Polska Stal Sp. z o.o. do kwoty  

680 tys. EUR  (2 397,5 tys. zł wg kursu średniego NBP na dzień 31.03.2008 r.) – poręczenie od 
dnia 01.03.2006 r. do czasu całkowitego zaspokojenia ewentualnych roszczeń wobec dłuŜnika tj. 
spółki Grupa Polska Stal Sp. z o.o. z tytułu zobowiązań handlowych; 

 
• na rzecz spółki Warbud S.A. gwarancję na kwotę 2.200 tys. zł – gwarancja wystawiona została 

dnia 11.12.2007 r. i obowiązuje do dnia 30.06.2008 r.. Emitenta nie łączą ze spółką Warbud S.A. 
Ŝadne związki kapitałowe. Gwarancja stanowi zabezpieczenie dla Warbud S.A. z tytułu 
wpłaconej Emitentowi zaliczki na poczet realizacji umowy w zakresie dostaw elementów 
zbrojarskich na budowę prowadzoną przez Warbud S.A. Niniejsza gwarancja została wystawiona 
na podstawie Umowy o linię gwarancyjną z dnia 22.02.2006 r. z późniejszymi aneksami między 
Emitentem i ING Bankiem Śląski S.A.; 

 
Konsorcjum Stali S.A. nie była beneficjentem gwarancji, natomiast zabezpieczeniem poŜyczki udzielonej Spólce 
Bodeko Hotele jest weksel własny In blanco wystawiony przez PoŜyczkodawcę poręczony przez jej Członków 
Zarządu.  
 

12. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis 
wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia 
sprawozdania z działalności emitenta 

 
Dnia 22.04.2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Konsorcjum Stali S.A. oraz dnia 23.04.2008 r. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bodeko Sp. z o.o. podjęły uchwały zezwalające na połączenie obu 
Spółek przez przeniesienie całego majątku Bodeko Sp. z o.o. (Spółki Przejmowana) na Konsorcjum Stali S.A. 
(Spółki Przejmująca) w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda Wspólnikom Spółki Przejmowanej w 
sposób opisany w planie połączenia obu spółek przyjętym uchwałą Zarządów obu spółek w dniu 29.01.2008 r. 
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W związku z powyŜszym NWZ Konsorcjum Stali S.A. podjęło uchwałę o podwyŜszeniu kapitału 
zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 2 667 378 zł w drodze emisji 2 667 378 akcji serii C o wartości 
nominalnej 1 zł. W dniu 01.07.2008 r. Sąd Rejestrowy zarejestrował połączenie spółek Konsorcjum Stali S.A. i 
Bodeko Sp. z o.o. Kapitał zakładowy Emitenta po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy emisji akcji serii C 
podniesiony został do kwoty  5 897 419 zł. Od prawa poboru wyłączeni zostali dotychczasowi akcjonariusze 
Emitenta, a akcje nowej emisji zostały wydane w całości Wspólnikom Spółki Przejmowanej (z wyłączeniem na 
podstawie art. 514 KSH Emitenta), w zamian za przeniesienie jej całego majątku na Konsorcjum Stali S.A. 
Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. KaŜda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym 
Zgromadzeniu. Akcje nowej emisji uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej od 1 stycznia 2007 r. Po 
podwyŜszeniu kapitał zakładowy Konsorcjum Stali S.A. dzieli się na 5 897 419 akcji zwykłych na okaziciela o 
wartości nominalnej 1 złoty kaŜda, w tym:  

a) 3 000 000 akcji serii A, o numerach od 000 0001do 3 000 000,  
b) 230 041akcji serii B, o numerach 000001 – 230041, oraz  
c) 2 667 378 akcji serii C, o numerach 0000001 – 2 667 378.  

 
 
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 5 897 419 szt.  

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 21 listopada 2008 roku podjął uchwałę w sprawie 
dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW akcji zwykłych na okaziciela 
serii C spółki Konsorcjum Stali S.A. Na podstawie § 38 ust.1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił 
wprowadzić z dniem 26 listopada 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 
2 667 378 akcji serii C spółki Konsorcjum Stali S.A. 

 

13. Objaśnienie róŜnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie 
rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok 

Emitent nie publikował prognoz wyników na rok 2008. 

 

14. Ocenę, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych 
zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagroŜeń i działań, jakie emitent podjął 
lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagroŜeniom 

 
Konsorcjum Stali S.A. posiadała w 2008 roku bardzo dobrą płynność finansową. W zakresie zarządzania 
majątkiem obrotowym Zarząd Spółki przyjął politykę szybkiej rotacji zapasów, nadzoru nad naleŜnościami oraz 
terminowego wywiązywania się z zobowiązań wobec wierzycieli Spółki. W efekcie wszystkie zobowiązania, w 
tym bankowe, podatkowe i składki do ZUS Spółka regulowała terminowo i nie przewiduje Ŝadnego realnego 
ryzyka mogącego wpłynąć na powstanie opóźnień w obecnym roku obrotowym. Dobry standing finansowy 
oraz niskie zadłuŜenie umoŜliwiają Spółce zaciągnięcie nowych zobowiązań w przypadku zapotrzebowania na 
dodatkowe środki.  
 
 

15. Ocenę moŜliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji 
kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem 
moŜliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności 

 
Łączna kwota przeznaczona na inwestycje zaplanowane na lata 2009-2012 (ich specyfikacja została 
przedstawiono w punkcie 2 niniejszego opracowania przy okazji omawiania perspektyw dalszego rozwoju 
Spółki) wynosi 43-47 mln zł. Rentowna działalność Spółki, generowanie dodatnich przepływów pienięŜnych, 
bardzo dobry standing finansowy oraz niskie zadłuŜenie umoŜliwiające Spółce pozyskanie dodatkowego 
finansowego zewnętrznego sprawiają, Ŝe Zarząd Konsorcjum Stali S.A. nie widzi obecnie zagroŜeń o 
charakterze wewnętrznym mogących zakłócić realizację inwestycji zaplanowanych na lata 2009-2012. Gro 
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wydatków ujętych w w/w zestawieniach przewidzianych jest na lata 2010-2012. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe 
biorąc pod uwagę obecną sytuację makroekonomiczną a takŜe jej wpływ na sytuację przedsiębiorstw, w tym i 
firmę Emitenta, Zarząd będzie uzaleŜniał stopień i zakres realizacji planów inwestycyjnych ściśle od swoich 
bieŜących moŜliwości finansowych oraz od przewidywań dotyczących kształtowania się warunków rynkowych 
w nadchodzących latach. 

 

16. Ocenę czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za 
rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych 
zdarzeń na osiągnięty wynik 

 

I półrocze 2008 charakteryzowało się tendencją wzrostu cen na wyroby hutnicze i znaczącym zapotrzebowaniem 
na stal na rynkach światowych. Niezwykle chłonne były rynki krajów Bliskiego Wschodu, Ameryki 
Południowej oraz Indie, Chiny i  Rosja. Zaowocowało to bardzo dobrą koniunkturą w branŜy i dobrymi 
wynikami wypracowanymi w tym okresie. II półrocze przyniosło początek globalnego kryzysu finansowego, 
który dotarł równieŜ do Polski w postaci spowolnienia gospodarczego i zatrzymania wielu inwestycji zwłaszcza 
w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Zmniejszenie dopływu pieniądza do gospodarki spowodowało w 
efekcie to, Ŝe budownictwo mieszkaniowe weszło w fazę głębokiego kryzysu. Z kolei budowa autostrad, dróg 
ekspresowych i obiektów związanych z Euro 2012 do tej pory nie nabrała oczekiwanego tempa. Kryzys dotknął 
bezpośrednio równieŜ branŜy producentów wyrobów stalowych i jest to kryzys, który ma wymiar globalny –  
zuŜycie stali spadło w całej Europie. Gracze działający na tym rynku w III i IV kwartale 2008 r. rozpoczęli 
wyprzedaŜ zapasów po niŜszych cenach, spodziewając się dalszych spadków. W rezultacie w wielu 
asortymentach stal w IV kwartale potaniała o kilkadziesiąt proc., osiągając poziom sprzed 2004 roku. Nie mogło 
to pozostać bez wpływu na firmy dystrybucyjne. Odbiło się to niekorzystnie równieŜ na wynikach finansowych 
Emitent.  
Z drugiej strony spadło zapotrzebowanie na stal i dystrybutorom bardzo trudno było pozbyć się zapasów w 
godziwych cenach. PoniewaŜ Konsorcjum Stali stosuje zasadę szybkiej rotacji zapasów, w większości 
asortymentów udało się uniknąć bardzo negatywnych efektów przeceny.   
Najbardziej niekorzystny wpływ na wynik miał grudzień, w którym praktycznie od połowy miesiąca sprzedaŜ 
zamarła. Przyczyną tego były nie tylko zbliŜające się święta. Klienci wstrzymywali się z zakupami, na rynku 
zaczęły pojawiać się niepokojące sygnały o zmniejszeniu zapotrzebowania na wyroby finalne ze stali. 
Powszechnie wiadomo było o zapaści w branŜy motoryzacyjnej i AGD. Mimo, Ŝe Konsorcjum Stali nie jest 
dostawcą produktów dla tych branŜ, negatywny sentyment objął teŜ klientów Emitenta z pozostałych branŜ.  
Zarząd ocenia, Ŝe pomimo słabszych wyników za II półrocze 2008 r. udało się ochronić firmę przed bardziej 
negatywnymi skutkami kryzysu. Emitent zawdzięcza to szybkiemu wyjściu z duŜych stanów magazynowych 
oraz strategii zwiększania udziału przetwórstwa wyrobów stalowych. Przetwórstwo stanowi zabezpieczenie w 
przypadku obniŜki cen półwyrobów – prętów Ŝebrowanych. Kontrakty na zbrojenia budowlane zawierane są po 
z góry określonych cenach na dłuŜsze okresy, co pozwala zabezpieczyć przychody Emitenta przed wahaniami 
cen. 
 
Mimo spowolnienia gospodarczego, Zarząd Emitenta przewiduje, Ŝe właściwy boom budowlany jest jeszcze 
przed naszym krajem a inwestycje mimo, Ŝe przesuwane w czasie, muszą być zrealizowane. W Polsce w 
dalszym ciągu oczekiwało się i nadal się oczekuje na rozpoczęcie zapowiadanych duŜych inwestycji 
infrastrukturalnych: budowę dróg, stadionów, mostów czy nowej linii metra w Warszawie. Pierwsze 
podpisywane umowy przez Emitenta na dostawę stali na tego typu inwestycje (m.in. dostawa stali na wszystkie 
stadiony realizowane w ramach przygotowań do turnieju EURO 2012), pozwalają mieć nadzieję, Ŝe pozytywne 
efekty tych działań znajdą odzwierciedlenie dopiero w wynikach Emitenta wykazywanych w kolejnych 
kwartałach lat 2009-2010. 
 
W punkcie 2 niniejszego sprawozdania Zarząd wskazywał na duŜą dynamikę wzrostu przychodów (Spółka 
zanotowała aŜ 90% przyrost przychodów ze sprzedaŜy w stosunku do roku poprzedniego – przychody ze 
sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów w 2008 r. wyniosły 757 425 tys. zł podczas gdy w roku 2007 
osiągnęły poziom 398 738 tys. zł.) oraz zachowanie, mimo spowolnienia gospodarczego zysku na wysokim 
poziomie (zysk netto wypracowany w 2008 r. osiągnął poziom 13 480 tys. zł i był o 427 tys. zł lepszy od tego, 
który został osiągnięty w wyjątkowo dobrym dla branŜy i całej gospodarki roku 2007). Jeszcze raz naleŜy 
podkreślić, Ŝe osiągnięcie tak znakomitych wyników jest zasługą zrealizowanego w dniu 01.07.2008 r., 
zapowiadanego jeszcze w celach emisyjnych Emitenta połączenia z jednym z największych na rynku polskim 
dystrybutorów stali, jakim była spółka Bodeko spowodowała. To dzięki tej fuzji wyniki pokazywane przez 
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Emitenta od początku II półrocza 2008 r., były juŜ efektem wspólnego gospodarowania dwóch odrębnych 
dotychczas i konkurujących ze sobą podmiotów.  
Istotne zdarzenia, które nastąpiły po zakończenie roku obrotowego mogące mieć znaczący wpływ na 
wyniki Emitenta: 
 

� Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zakupu 100% udziałów w 
spółce Polcynk Sp. z o.o.: 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 12/2009 z dnia 25.03.2009 roku 
wyraziło zgodę na nabycie przez Emitenta 100% udziałów w spółce Polcynk Sp. z o.o. z/s w Radomiu. 
Łączna cena planowanej transakcji została określona na poziomie nie wyŜszym niŜ  
12.000 tys. zł. Pełnomocnikiem Spółki do zawarcia umowy zakupu udziałów został p. Mieczysław 
MaciąŜek.  
Polcynk Sp. z o.o. to średniej wielkości spółka zajmująca się produkcją konstrukcji stalowych w 
Radomiu, posiadająca własną bazę magazynowo-produkcyjną. Spółka ta jest jednym z niewielu 
producentów konstrukcji stalowych posiadających własną cynkownię. Produkuje elementy konstrukcji 
hal, części linii produkcyjnych, elementy infrastruktury drogowej. Za 2008 rok Polcynk Sp. z o.o 
osiągnął przychody na poziomie 12,723 mln zł wypracowując zysk netto 1,038 mln zł i zatrudniając 90 
osób. Nabycie Polcynku umoŜliwi Konsorcjum Stali dynamiczne rozwinięcie segmentu produkcji 
konstrukcji stalowych.  
Zarząd oczekuje, Ŝe sfinalizowanie nabycia Polcynku Sp. z o.o. nastąpi w ciągu kilku najbliŜszych 
miesięcy. 
 

� Dnia 02.06.2009 r. w raporcie bieŜącym Emitent informował o utworzenia dodatkowych odpisów 
aktualizujących naleŜności. Kwota 1 569 tys. zł tych odpisów obciąŜyła wynik finansowy roku 2008, 
natomiast kwota 3 151 tys. zł obciąŜy wynik finansowy roku 2009. Odpis podyktowany konieczność 
sprostania bilansowej zasadzie ostroŜności wyceny aktywów. 

 
 

17. Charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju 
przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co 
najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który 
sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z 
uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej 

 
Czynnikami, wywierającymi znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta są: 

(1) Rozwój gospodarki.  
Ponad proporcjonalnie przekłada się na zapotrzebowanie na wyroby stalowe. Mimo obecnego 
spowolnienia gospodarczego i kryzysu na rynkach globalnych, optymistyczne perspektywy 
makroekonomiczne polskiej gospodarki w średnim i długim okresie pozwalają mieć nadzieję na dobre 
warunki dla rozwoju przedsiębiorstw krajowych. Stagnacja gospodarcza w krótkim okresie doprowadzi 
do okresowo słabszych wyników finansowych. 
  

(2) Inwestycje zagraniczne.  
Wielu inwestorów zagranicznych zdecydowało się umieścić swoje zakłady w Polsce. Dotyczy to 
zwłaszcza branŜy motoryzacyjnej i producentów artykułów gospodarczych. Rolę dla dostawców 
wyrobów stalowych widać zarówno na etapie budowy nowych zakładów produkcyjnych – dostawcy 
konstrukcji stalowych, jak równieŜ na etapie produkcji – dostawcy materiałów do produkcji.  
 

(3) Wzrost inwestycji finansowanych z funduszy z Unii Europejskiej.  
W latach 2007-2013 Polska ma otrzymać 67,3 mld euro w ramach pomocy unijnej. W ramach 
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na realizację inwestycji transportowych 
przeznaczone zostaną środki UE w wysokości 19,07 mld euro, w tym 16,13 mld euro z Funduszu 
Spójności i 2,94 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład krajowy na 
potrzeby tych projektów szacuje się na około 7 mld euro, co w połączeniu ze środkami UE daje kwotę 
przewyŜszającą 26 mld euro (wg - www.mt.gov.pl). 
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Obecnie w Polsce zuŜycie jawne stalowych wyrobów hutniczych na jednego mieszkańca wynosi około 215 
kg/rok, co jest równe dolnej granicy przedziału dla państw rozwiniętych technologicznie, który to przedział 
wynosi od 200 do 500 kg na jednego mieszkańca w ciągu roku (wg - HUTNIK – Wiadomości hutnicze, nr 3 rok 
2007,„Prognozy rozwoju popytu i podaŜy na rynku stalowych wyrobów hutniczych w Polsce”, str. 127). Biorąc 
pod uwagę wyŜej wymienione czynniki, tj. znaczny wzrost nakładów na inwestycje, zarówno zagraniczne jak i 
krajowe, równieŜ te infrastrukturalne, moŜna spodziewać się, Ŝe w ciągu następnych lat zuŜycie wyrobów 
stalowych w Polsce wzrośnie, podobnie jak to miało miejsce w innych państwach członkowskich UE. 
Szacowane zuŜycie wyrobów stalowych w Polsce w roku 2020 wyniesie 13 mln ton, z czego wynika wielkość 
zuŜycia na jednego mieszkańca ok. 340 kg, co jest w przybliŜeniu równe średniej dla Unii Europejskiej 
osiąganej obecnie (wg: HUTNIK – Wiadomości hutnicze, nr 3 rok 2007,„Prognozy rozwoju popytu i podaŜy na 
rynku stalowych wyrobów hutniczych w Polsce”, str. 129).  
 
KaŜdy z wyŜej opisanych czynników wywierających znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta 
przekłada się bezpośrednio na wzrost wyników, w tym przychodów ze sprzedaŜy jak równieŜ zysku netto. 

 
 

Uwzględniając w/w uwarunkowania rynkowe Emitenta sformułował strategię rozwoju na najbliŜsze lata 
opartą na następujących filarach: 

� realizacja połączenie ze spółką Bodeko Sp. z o.o. w 2008 r., 
� budowa ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej, 
� rozwój usług dodatkowych w ramach punktów serwisowych zlokalizowanych przy oddziałach 

handlowych, 
� zwiększenie udziału przetwórstwa w przychodach poprzez rozwój produkcji zbrojeń budowlanych i 

konstrukcji stalowych, 
� integrację oddziałów i przejmowanych firm w ramach jednego podmiotu, 

 
 
Realizacja strategii: 
 
 

� Budowa ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej 
 Emitent realizuje plan stworzenia ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej działającej na zasadzie regionalnych 
oddziałów oferujących hurtową sprzedaŜ wyrobów stalowych. W latach 2008-2009 Spółka planuje organizację 
oddziałów w głównych ośrodkach miejskich w Polsce. Na dzień 30.06.2008 r., a więc jeszcze przed połączeniem 
z Bodeko Sp. z o.o., Emitent posiadał trzy oddziały handlowe zlokalizowane w: Warszawie-Ursusie, Zielonce 
(woj. mazowieckie) oraz w Krakowie (woj. małopolskie). Kolejne oddziały Spółka otworzyła w województwie 
lubelskim (Oddział w Lublinie – budowę tego Oddziału Emitent rozpoczął w 2008 r., a na przełomie II i III 
kwartału oddział ten rozpoczął swoją działalność),  dolnośląskim (Oddział we Wrocławiu – budowę tego 
oddziału rozpoczęła w 2008 r. spółka Bodeko, a na przełomie II i III kwartału oddział ten rozpoczął swoją 
działalność), pomorskim (Oddział w Gdańsku – Emitent zawarł przedwstępną umowę kupna gruntów na których 
zlokalizuje oddział). Budowa ogólnopolskiej sieci jest realizowana równolegle poprzez rozwój organiczny oraz 
konsolidację. Jak wspomniano powyŜej Emitent w dniu 01.07.2008 r. połączyłsię z firmą Bodeko Sp. z o.o. – 
efektem fuzji z tym podmiotem było m.in. poszerzenie sieci dystrybucji o lokalizacje w: Zawierciu (woj. 
śląskie), Poznaniu (woj. wielkopolskie), Białymstoku (woj. podlaskim) oraz w Sępólnie Krajeńskim (woj. 
kujawsko-pomorskim). Oddziały powstające w woj. lubelskim, dolnośląskim oraz pomorskim są budowane od 
podstaw (dokonano zakupu nieruchomości, rozpoczęta zostanie lub rozpoczęto budowa hal, zakup maszyn i 
urządzeń, zatowarowanie oddziałów). Rozwijany będzie równieŜ oddział krakowski Emitenta – na nabytym juŜ 
gruncie do 2011 r. Emitent planuje postawić nowoczesną halę, w której zlokalizowane zostanie m.in. centrum 
serwisowe. W Gdyni i Szczecinie w II kwartale rozpoczęły działalność biura handlowe Spółki, będące zaląŜkiem 
przyszłych oddziałów. 
 

� Rozwój usług dodatkowych w ramach punktów serwisowych zlokalizowanych przy oddziałach 
handlowych  

Emitent przy kaŜdym składzie handlowym planuje organizację punktów serwisowych świadczących usługi 
między innymi z zakresu konfekcjonowania, przycinania blach, wstępnej obróbki wyrobów hutniczych oraz 
logistyki dostawy na miejsce wskazane przez Klienta. Emitent zamierza zmodernizować punkty serwisowe przy 
istniejących oddziałach oraz organizować podobne punkty przy nowych oddziałach. Poza uatrakcyjnieniem 
oferty handlowej o dodatkową usługę, punkty serwisowe pozwalają na wypracowanie większej wartości dodanej 
z tytułu działalności handlowej.  
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� Zwiększenie udziału przetwórstwa w przychodach 
Emitent konsekwentnie zwiększa wartość dodaną poprzez przetwórstwo dystrybuowanych produktów, 
rozwijając produkcję zbrojeń budowlanych oraz konstrukcji stalowych. Spółka zamierza nadal zwiększać 
produkcję własną, inwestując w dodatkowe maszyny i urządzenia do produkcji zbrojeń oraz konstrukcji 
stalowych. Obecnie Emitent produkuje zbrojenia budowlane w zakładzie w Warszawie-Ursus, a konstrukcje 
stalowe w zakładzie w Warszawie-Rembertów oraz w pozyskanych w ramach fuzji z firmą Bodeko Sp. z o.o. 
zakładach produkcji zbrojeń budowlanych w Warszawie-Bielanach, w Poznaniu, we Wrocławiu, gdzie w  
III kwartale ruszyła produkcja w nowoutworzonym zakładzie produkcji zbrojeń budowlanych. W przszlości 
Spółka planuje utworzenie nowych zakładów produkcji zbrojeń budowlanych przy większości nowych 
oddziałów handlowych oraz rozwój produkcji konstrukcji stalowych poprzez przejęcia istniejących juŜ 
zakładów, czego wyrazem jest plan nabycia w 2009 r. 100% udziałów w firmie Polcynk Sp. z o.o.   
 

� Integracja oddziałów i konsolidowanych firm 
Emitent zarządza rozwojem firmy poprzez pełną integrację istniejących oddziałów oraz łączenie 
konsolidowanych spółek na zasadzie fuzji. W ramach tej strategii Emitent połączył się w 2008 r. z firmą Bodeko 
Sp. z o.o., tworząc jeden podmiot o nazwie Konsorcjum Stali S.A. W kolejnych latach dalszy proces 
konsolidacji Emitent planuje równieŜ prowadzić poprzez fuzje. Najistotniejszym celem integracji oddziałów jest 
optymalne wykorzystanie potencjału łączonych podmiotów oraz skorzystanie z efektu synergii. Zamiarem 
Emitenta jest stworzenie jednolitej kultury organizacyjnej opartej na autonomicznych oddziałach handlowych i 
zakładach produkcyjnych. Realizując wspólną strategię, jednostki te będą korzystać ze zintegrowanego systemu 
IT, którego wdroŜenie rozpoczęło się na początku 2008 r. 
 
Emitent ocenia, Ŝe spowolnienie gospodarcze zapoczątkowane w II półroczu 2008 r. odbije się na wynikach 
przedsiębiorstw równieŜ i w 2009 r. Optymizmem napawają jednak pozytywne sygnały docierające z sektora 
inwestycji infrastrukturalnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła w IV kwartale 2008 
i I kwartale 2009 r. kilkanaście postępowań przetargowych na budowę autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic 
o wartości szacunkowej ponad 25 mld zł. Do najistotniejszych, jeŜeli chodzi o wartość moŜna zaliczyć budowę 
autostrady A2 Stryków-Konotopa, trzech dróg ekspresowych w Warszawie, cztery odcinki autostrady A4, 
odcinek A2 – obwodnicę Mińska Mazowieckiego, odcinek A1 Toruń-Stryków oraz obwodnice Poznania, 
Wrocławia i Gdańska. Dodatkowo GDDKiA zamierza w II kwartale 2009 r. ogłosić następne kilkanaście 
przetargów na duŜe inwestycje drogowe. Sporym sukcesem dla Emitenta fakt, Ŝe będzie on dostarczał stal i 
zbrojenia budowlane na wszystkie stadiony budowane w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy Euro 2012.   
Zarząd ocenia, Ŝe Konsorcjum Stali skorzysta na nadchodzącym boomie w sektorze inwestycji 
infrastrukturalnych. Spółka jest cenionym dostawcą zbrojeń dla wielkich firm budowlanych realizujących 
większość z juŜ realizowanych duŜych projektów infrastrukturalnych.  Konsorcjum Stali posiada pięć 
nowoczesnych zakładów produkujących zbrojenia budowlane o mocy 14 tys. ton miesięcznie, co stawia Spółkę 
na pozycji lidera w tej branŜy. Emitent jest wiarygodnym i cenionym przez firmy budowlane partnerem ze 
względu na wysoki potencjał produkcyjny, doświadczenie w realizacji tego typu kontraktów i obecność w 
głównych miastach Polski. Zarząd ocenia, Ŝe te atuty zaprocentują w przyszłości, kiedy inwestycje na polskich 
drogach ruszą.  
 

18. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego 
grupą kapitałową 

 
01.07.2008 r. nastąpiła rejestracja połączenia Konsorcjum Stali S.A. (Spółka Przejmująca) i Bodeko Sp. z o.o. 
(Spółka Przejmowana). W skutek dokonanego połączenia znacząco wzrósł majątek Emitenta oraz osiągane przez 
niego od tego momentu przychody. O wpływie tej fuzji na wyniki finansowe Emitenta Zarząd szeroko pisze w 
punkcie 2 niniejszego sprawozdania opisującym wyniki finansowe osiągnięte w 2008 r.  
 
Zarząd Emitenta przewiduje, Ŝe połączenie Konsorcjum Stali S.A. i Bodeko Sp. z o.o. będzie przynosiło 
wymierne korzyści ekonomiczne w długim horyzoncie czasowym. Konsorcjum Stali S.A. po połączeniu 
korzysta z efektów synergii, m.in. uzyskało lepszą pozycję negocjacyjną w sferze zakupów półproduktów i 
produktów stalowych. Klienci połączonych firm zyskali natomiast szerszy dostęp do towarów, produktów i 
usług oferowanych przez Spółkę. Zarząd spodziewa się,  Ŝe długoterminowym efektem połączenia będzie 
zwiększona efektywność działań, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w wyŜszym poziomie generowanego 
zysku w dłuŜszym horyzoncie czasowym. Konsorcjum Stali S.A. umocniło równieŜ swoją pozycję wobec 
podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Połączenie z Bodeko 
spowodowało, Ŝe Konsorcjum Stali S.A. stała się podmiotem o zasięgu ogólnopolskim dysponującym 
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rozbudowaną siecią własnych oddziałów i zakładów produkcyjnych.  

Efektem wyŜej opisanego połączenia oraz poszerzenia struktury organizacyjnej było m.in. rozszerzenie Zarządu 
Emitenta. Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powołano p. Janusza Koclęgę, który pełnił funkcję Prezesa 
Zarządu Bodeko Sp. z o.o., a w dniu 01.07.2008 r. nowymi członkami Zarządu zostali równieŜ panowie: 
Ireneusz Dembowski i Tadeusz Borysiewicz – dotychczasowi członkowie Zarządu spółki Bodeko Sp. z o.o. 
Rozszerzenie składu Zarządu jest m.in. odpowiedzią na wyzwania jakie stawia zarządzanie organizacją o 
znacząco rozbudowanej strukturze organizacyjnej.  
 

19. Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, 
przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z 
zajmowanego stanowiska bez waŜnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie 
następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie 

Nie zawarto tego typu umów między Emitentem a osobami zarządzającymi. 

 

20. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów 
motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów 
opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach 
subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), 
wypłaconych, naleŜnych lub potencjalnie naleŜnych, odrębnie dla kaŜdej z osób 
zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu 
na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy teŜ wynikały z podziału 
zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominuj ąca lub znaczący inwestor 
- oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu 
pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych; jeŜeli odpowiednie 
informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym - obowiązek uznaje 
się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu 
finansowym 

 
Wynagrodzenie brutto Zarządu Emitenta w 2008 r. wypłacone przez Emitenta i jednostki zaleŜne i 
stowarzyszone [dane w tys. zł] 

funkcja w Zarządzie Emitenta imię i nazwisko 

wypłacone 
przez 

jednostkę 
dominującą 

wypłacone 
przez 

jednostkę 
zaleŜną 

wypłacone 
przez 

jednostkę 
stowarzyszoną 

RAZEM  

Prezes  Robert Wojdyna 544 0 65 609 

Wiceprezes (od 02.07.2008) Janusz Koclęga 208 0 0 208 

Wiceprezes/Członek Zarządu Krzysztof Przybysz 408 0 0 408 

Członek Zarządu (od 02.07.2008) Tadeusz Borysiewicz 71 0 0 71 

Członek Zarządu (od 02.07.2008) Ireneusz Dembowski 184 0 0 184 

Członek Zarządu Marek Skwarski 408 0 0 408 

RAZEM ZARZ ĄD:   1 823 0 64 1 888 

 
 
 
Członkowie Zarządu spółki przejętej – Bodeko Sp. z o.o. do dnia połączenia otrzymali następujące 
wynagrodzenia od spółki  Bodeko Sp. z o.o. (wynagrodzenia brutto w tys. zł za okres 01.01.2008 – 01.07.2008 
r.): 

• Janusz Koclęga – Prezes Zarządu Bodeko Sp. z o.o. – 272 tys. zł 
• Tadeusz Borysiewicz – Członek Zarządu Bodeko Sp. z o.o. – 93 tys. zł 
• Ireneusz Dembowski – Członek Zarządu Bodeko Sp. z o.o. – 188 tys. zł 
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Wynagrodzenie brutto Rady Nadzorczej Emitenta w 2008 r. wypłacone przez Emitenta i jednostki zaleŜne 
i stowarzyszone [dane w tys. zł] 
 

funkcja w Radzie Nadzorczej Emitenta imię i nazwisko 

wypłacone 
przez 

jednostkę 
dominującą 

wypłacone 
przez 

jednostkę 
zaleŜną 

wypłacone 
przez 

jednostkę 
stowarzyszoną 

RAZEM  

Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Rey 8,6 0 0 8,6 
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jarosław Tomczyk 8,6 0 0 8,6 

Członek Rady Nadzorczej ElŜbieta Mikuła 8,6 0 0 8,6 
Członek Rady Nadzorczej Mieczysław MaciąŜek 8,6 0 0 8,6 

Członek Rady Nadzorczej Jan Walenty Pilarczyk 8,6 0 0 8,6 
Członek Rady Nadzorczej (do dnia 27.03.2008 r.) Cezary Gregorczuk 0 0 0 0 

RAZEM RADA NADZORCZA:   43,0  0 0 43,0 

 
 

21. W przypadku spółek kapitałowych - określenie łącznej liczby i wartości nominalnej 
wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach 
powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 
(dla kaŜdej osoby oddzielnie) 

 
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę na dzień publikacji raportu następujące osoby zarządzające i 
nadzorujące posiadały akcje Emitenta: 
 

Imi ę i Nazwisko/Nazwa 
Akcjonariusza  Funkcja 

Liczba posiadanych 
akcji 

% ogólnej liczby 
akcji i głosów na 

Walnym Zgromadz. 
oraz udział w 

kapitale 
zakładowym 

Robert Wojdyna Prezes Zarządu 400 200 6,79% 

Janusz Koclęga Wiceprezes Zarządu 883 283 14,98% 

Tadeusz Borysiewicz wraz ze 
swoją Ŝoną Krystyną Borysiewicz w 
ramach małŜeńskiej wspólnoty 
majątkowej 

Członek Zarządu 816 980 13,85% 

Ireneusz Dembowski wraz ze 
swoją Ŝoną Barbarą Dembowską w 
ramach małŜeńskiej wspólnoty 
majątkowej 

Członek Zarządu 816 980 13,85% 

Marek Skwarski Członek Zarządu 400 200 6,79% 

Krzysztof Przybysz Przewodniczący Rady Nadzorczej 330 000 5,60% 

Paweł Maj Zastępca Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej 

8 600 0,15% 

    

 
W uzupełnieniu powyŜszych informacji Emitent wskazuje, Ŝe p. Jerzy Rey – pełniący w Radzie Nadzorczej 
Emitenta do dnia 25.03.2009 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej – posiadał wg wiedzy Zarządu 
Emitenta razem ze swoją Ŝoną Małgorzatą Rey w ramach małŜeńskiej wspólnoty majątkowej akcje dające mu 
3,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu i tyleŜ samo udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Państwo Rey 
zbyli swe akcje w dwóch transakcjach pakietowych w dniu 22.12.2008 i w dniu 07.01.2009 r.  
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W uzupełnieniu powyŜszych informacji Emitent wskazuje, Ŝe wg jego wiedzy na dzień przekazania niniejszego 
raportu, osoby zarządzające i nadzorujące posiadały równieŜ akcje, udziały lub były współwłaścicielami 
następujących podmiotów powiązanych z Emitentem (powiązania definiowane wg szerszej w stosunku do 
ustawy o rachunkowości definicji MSR/MSSF): 
 

� POLCYNK SP. Z O.O. –  Robert Wojdyna - 25% udziałów, Krzysztof Przybysz - 25% 
udziałów, Marek Skwarski - 8,3% udziałów, Janusz Koclęga – 4,1%, Ireneusz Dembowski – 
3,3% udziałów, Tadeusz Borysiewicz – 3,3% udziałów, 
 

� STALKO PRZYBYSZ I WSPÓLNICY Sp. Jawna - Krzysztof Przybysz 25% udziałów, 
 

� BUDO-MARKET Jerzy Wojdyna , Robert Wojdyna, Marek S kwarski Sp. Jawna - Robert 
Wojdyna, Marek Skwarski posiada po 33,3%  udziałów w spółce 
    

� ALMATEX KRZYSZTOF PRZYBYSZ, ANDRZEJ BUJAKOWSKI SP.C YWILNA - 
Krzysztof Przybysz - 50% udziałów; 

 
� DEKAREX SP.CYWILNA, KRZYSZTOF PRZYBYSZ  I SOBCZAK D ARIUSZ - 

Krzysztof Przybysz - 50% udziałów; 
 

� SKYLINE INWESTMENT S.A. – Jerzy Rey 40% udziałów w kapitale zakładowym. 
 

� BODEKO HOTELE SP.Z O.O. – Janusz Koclęga – 33,3% udziałów; Krystyna Borysiewicz – 
33,3% udziałów; Barbara Dembowska 33,3% udziałów 

 

22. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym równieŜ zawartych po dniu 
bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy 

 
Emitent nie ma wiedzy na temat takich umów. 
 

23. Informacj ę o systemie kontroli programów akcji pracowniczych 

Emitent w 2008 r. nie posiadał programów akcji pracowniczych. 

24. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności 
papierów wartościowych emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie 
wykonywania prawa głosu przypadających na akcje emitenta 

 
Według postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 22 maja 2007 r. z późniejszymi jej zmianami, zawartej 
pomiędzy Emitentem a Spółką Bodeko Sp. z o.o. określającej, m.in.  zasady i warunki połączenia obu Spółek, 
wszyscy Wspólnicy Spółki Bodeko Sp. z o.o. (łącznie 2667 tys. sztuk akcji nowej emisji serii C) oraz sześciu 
istotnych pod względem ilości posiadanych akcji Akcjonariuszy Emitenta (Skyline Investment S.A – 450 tys. 
sztuk akcji, Marek Skwarski – 400 tys. sztuk akcji, Robert Wojdyna – 400 tys. sztuk akcji, Krzysztof Przybysz – 
330 tys. sztuk akcji, Jerzy Wojdyna – 220 tys. sztuk akcji, Małgorzata Rey – 218 tys. sztuk akcji) zobowiązało 
się, iŜ w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania PDA Emitenta na GPW w Warszawie S.A. (6 
grudnia 2007 r.)  nie będą zbywać ani obciąŜać na rzecz osób trzecich wszystkich posiadanych przez siebie 
Akcji Emitenta („Lock-up”). W celu realizacji i zabezpieczenia Lock-up’u, w/w Akcjonariusze nie później niŜ w 
dniu pierwszego notowania PDA Emitenta na GPW w Warszawie S.A. zobowiązali się dokonać blokady 
wszystkich posiadanych przez siebie Akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych, na których 
zapisane będą Akcje, na wskazany wyŜej okres. Wspólnicy natomiast zobowiązali się w celu realizacji i 
zabezpieczenia Lock-up’u w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania podwyŜszenia kapitału o emisję Akcji serii 
C dokonać blokady wszystkich posiadanych przez siebie Akcji serii C na rachunkach papierów wartościowych, 
na których zapisane będą Akcje serii C na powyŜej wskazany okres.  
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Zgodnie z wymienioną wyŜej umową okres lock-up’u minął w grudniu 2008 r. 
 

25. Informacje o: 

a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do 
badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu 
sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa, 

W dniu 30 lipca 2008 r. Konsorcjum Stali S.A. podpisało umowę z firmą Mazars&Guerard Audyt Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie dotyczącą:  

- badania sprawozdania finansowego Spółki na dzień 31.12.2008 r. i za rok kończący się w tym dniu oraz 
na zbadanie ksiąg rachunkowych, na podstawie których sprawozdanie to zostało przygotowane, 

- przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na 30.06.2008 r..  
 
Mazars&Guerard Audyt Sp. z o.o. to niezaleŜna międzynarodowa firma francuskiego pochodzenia, 
wyspecjalizowana w dziedzinie audytu, rachunkowości oraz doradztwa księgowego i prawnego, w badaniu 
sprawozdań finansowych duŜych międzynarodowych przedsiębiorstw, polskich małych i średnich, jak i Spółek 
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podmiot wpisany jest na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod 
numerem ewidencyjnym 186. 
 

b) wynagrodzeniu podmiotu uprawnionemu do badania sprawozdań 
finansowych, wypłaconym lub naleŜnym za rok obrotowy, 

Łączna wysokość wynagrodzenie za prace przewidziane w umowie wymienionej w punkcie ‘a’ powyŜej wynosi 
130 000 zł netto, z czego kwota 90 tys. zł netto dotyczy badania rocznego sprawozdania finansowego, natomiast 
kwota 40 tys. zł przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2008 r. Kwota ta zwiększona 
moŜe zostać o udokumentowane koszty związane z realizacją badania. 

Dnia 16 czerwca 2008 r. podpisano Aneks do umowy zawartej 17 grudnia 2007 r. na mocy, którego 
Mazars&Guerard Audyt Sp. z o.o. przeprowadził: 

- weryfikację informacji pro forma za rok 2007, sporządzonej przez Emitenta na potrzeby memorandum 
informacyjnego przygotowanego dla emisji akcji serii C, 

- weryfikację informacji pro forma za pierwszy kwartał 2008, sporządzonej przez Emitenta na potrzeby 
memorandum informacyjnego przygotowanego dla emisji akcji serii C. 

Wynagrodzenie spółki Mazars&Guerard Audyt Sp. z o.o. za w/w prace wyniosło  27 000 zł netto. 

c) informacje określone w lit. b dotyczące poprzedniego roku obrotowego. 

W 2008 r. Konsorcjum Stali współpracowała z firmą Mazars&Guerard Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
w zakresie:  

- badania sprawozdania finansowego Spółki na dzień 31.12.2007 r. i za rok kończący się w tym dniu oraz 
na zbadanie ksiąg rachunkowych, na podstawie których sprawozdanie to zostało przygotowane 
(Umowa z 17 grudnia 2007 r.), 

Wynagrodzenie spółki Mazars&Guerard Audyt Sp. z o.o. za w/w prace wyniosło  60 000 zł netto. 
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Załącznik do Sprawozdania z działalności Emitenta  
 

Oświadczenie Konsorcjum Stali  S.A. 
o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2008 roku 

 
1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent.  

 
Zgodnie z § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanowieniami 
uchwały nr 1013/2007 Zarządu GPW z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zakresu i struktury raportu 
dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe i § 91 ust. 5 pkt 4). Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 28.02.2009 r. Nr 33, poz. 259) – 
Konsorcjum Stali S.A. przekazuje oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Spółce w 2008 r. wg 
zbioru zasad pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", które w dniu 4 lipca 2007 na wniosek 
Zarządu Giełdy przyjęła Rada Giełdy. Zbiór ten stanowi Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z 
dnia 4 lipca 2007 roku i jest dostępny publicznie na stronie internetowej http://www.corp-gov.gpw.pl 

2. Wykaz zasad ładu korporacyjnego, które nie były stosowane przez Emitenta  
 
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. oświadcza, Ŝe w roku obrotowym 2008, Spółka wprowadziła i rozpoczęła 
stosowanie zasad ładu korporacyjnego wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", 
stosowanie do oświadczenia złoŜonego przez Zarząd i opublikowanego w raporcie bieŜącym nr 1/2008 z dnia 
02.01.2008 r. Oświadczenie Zarządu, o którym mowa powyŜej, znajduje się na stronie internetowej Konsorcjum 
Stali S.A. pod adresem http://www.konsorcjumstali.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie, natomiast pełne 
brzmienie dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" zamieszczone jest na Stornie internetowej 
pod adresem http://www.corp-gov.gpw.pl  
 
W roku 2008 Spółka nie stosowała następujących zasad ładu korporacyjnego:  

a) Część II Zasada nr 2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, która brzmi „Spółka zapewnia 
funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym 
w części II p. 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.  
Od stycznia 2009 roku Zarząd Emitenta zapewnił funkcjonowanie strony internetowej w wersji 
angielskiej zawierającej podstawowe dane o spółce. 
 

b) Część III Zasada nr 7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, która brzmi: „W ramach rady 
nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien 
wchodzić co najmniej jeden członek niezaleŜny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym 
powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w 
których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania 
komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. 
Regulamin   Rady   Nadzorczej   nie   przewiduje   powołania   komitetu   audytu. Zadania Komitetu 
Audytu w Spółce pełni Rada Nadzorcza składająca się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby 
członków. Wobec   rozmiarów prowadzonej   przez   Spółkę   działalności,   Emitent   stoi   na   
stanowisku,      iŜ   wyodrębnianie   w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetu audytu nie 
znajduje uzasadnienia. 

 
c) Część III Zasada nr 8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, która brzmi:  „W zakresie zadań i 

funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do 
Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów 
niewykonawczych (...). W związku z nie stosowaniem zasady Nr 7 opisanej powyŜej Spółka nie stosuje 
równieŜ wskazanej zasady. 
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3. Opis głównych cech stosowanych w Konsorcjum Stali S.A. systemów kontroli wewnętrznej i 
zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych  

 
Odpowiedzialność za System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzania 
sprawozdań finansowych spoczywa na Zarządzie Spółki. Od 01.01.2008 r. Zarząd Spółki powierzył 
prowadzenie ksiąg rachunkowych zewnętrznej firmie księgowej – Rachunkowość i Finanse Sp. z o.o. z/s w 
Zawierciu, mającej uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od tego okresu 
przygotowaniem sprawozdań finansowych zajmuje się firma Rachunkowość i Finanse Sp. z o.o. we współpracy 
z Dyrektorem Finansowym będącym pracownikiem Spółki. Jemu teŜ podlega istniejący w Spółce tzw. Dział 
Księgowości Wewnętrznej odpowiedzialny za kwestie finansowe związane z rozliczeniami z kontrahentami. 
Spółka prowadzi od 2008 r. system finansowo-księgowy pozwalający za pośrednictwem systemu 
informatycznego rejestrować transakcje zgodnie z polityką rachunkowości opartą o Ustawę o Rachunkowości. 
Dostęp do systemu jest ograniczony dla uprawnionych pracowników działu księgowego i zarządu spółki. Dane 
finansowe    stanowiące podstawę sprawozdań finansowych pochodzą z miesięcznej sprawozdawczości 
finansowej. Miesięczne     sprawozdania finansowe podlegają wyłącznie wewnętrznej weryfikacji zarządu. 
Raporty półroczne podlegają przeglądowi   przez biegłego rewidenta, raporty roczne podlegają badaniu 
uprawnionego audytora. Wyniki badania i przeglądu  przekazywane są Zarządowi i Radzie Nadzorczej, a opinia 
i raport z badania takŜe Walnemu Zgromadzeniu. 

4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji  
 
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę na dzień przekazania raportu następujący akcjonariusze 
posiadali bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŜne co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 
Emitenta: 

 

Nazwisko i Imię/Nazwa Akcjonariusza  
Liczba 

posiadany
ch akcji 

% ogólnej 
liczby 
akcji i 

głosów na 
Walnym 

Zgromadz
. 

% udziału 
w kapitale 
zakładowy

m 

Koclęga Janusz 883 283 14,98% 14,98% 

Borysiewicz Krystyna 816 980 13,85% 13,85% 

Dembowska Barbara 816 980 13,85% 13,85% 

Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie 600 135 10,18% 10,18% 

Skwarski Marek 400 200 6,79% 6,79% 

Wojdyna Robert 400 200 6,79% 6,79% 

Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 389 155 6,60% 6,60% 

Przybysz Krzysztof 330 000 5,60% 5,60% 

    

Konsorcjum Stali S.A. (buy back) 439 934  7,46% 7,46% 
 
 
Pozostali Akcjonariusze, mający indywidualnie mniej niŜ 5% ogólnej liczby akcji, posiadają  
820 552 sztuk akcji co stanowi 13,91% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. 

5. Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne 
 
Spółka nie posiada papierów wartościowych, które dawałyby specjalne uprawnienia. 



KONSORCJUM STALI S.A.  RAPORT ROCZNY  SA-R 2008 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 
 

 Komisja Nadzoru Finansowego str. 43 

 

6. Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu  
 
Brak jest jakichkolwiek ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, w tym w szczególności takich jak 
ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia 
czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa 
kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. 

7. Ograniczenia  dotyczące przenoszenia prawa  własności papierów  wartościowych Emitenta  
 
Zarządowi Spółki nie są znane Ŝadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów 
wartościowych Emitenta. 

8. Opis zasad dotyczących powoływania o odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w 
szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji  

 
W kompetencji Walnego Zgromadzenia jest powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej na okres 
wspólnej pięcioletniej kadencji. Skład Zarządu Spółki kaŜdorazowo jest ustalany przez Radę Nadzorczą. 
Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej trzyletniej kadencji, 
przy czym Rada Nadzorcza w kaŜdym czasie moŜe odwołać Członków Zarządu. Uprawnienia  Zarządu  i  Rady 
Nadzorczej  są uregulowane przepisami  Statutu  i Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminu Zarządu i 
Regulaminu Rady Nadzorczej. W szczególności decyzje o emisji lub wykupie akcji leŜą w kompetencji 
wyłącznie Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
 

9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Emitenta  
 
Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i dla swojej waŜności wymaga wpisu do 
rejestru. O zamierzonej zmianie zapisów Statutu naleŜy zawiadomić w ogłoszeniu, w którym informuje się o 
zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W tym ogłoszeniu powołać naleŜy 
dotychczas obowiązujące zapisy Statutu, jak teŜ podać treść projektowanych zmian. Uchwały Walnego 
Zgromadzenia w zakresie zmiany Statutu zapadają większością ¾ głosów oddanych . Pozostałe uchwały są 
podejmowane zwykłą większością głosów. 
 

10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw 
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu 
walnego zgromadzenia, jeŜeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie 
nie wynikają wprost z przepisów prawa  

 
Walne Zgromadzenie Spółki Konsorcjum Stali S.A. działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, 
postanowień Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się 
w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie kaŜdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza lub 
akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez 
uprawnione podmioty. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeŜeli: 

a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 
b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złoŜenia wniosków Rady 

Nadzorczej oraz akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) 
kapitału zakładowego. 

 
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w 
Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed 
terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu i w zawiadomieniach naleŜy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce 



KONSORCJUM STALI S.A.  RAPORT ROCZNY  SA-R 2008 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 
 

 Komisja Nadzoru Finansowego str. 44 

 

odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W razie zamierzonej zmiany Statutu 
powołać naleŜy dotychczas obowiązujące przepisy jak teŜ podać treść projektowanych zmian. Przed kaŜdym 
Walnym Zgromadzeniem winna być sporządzona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu. Lista podpisana przez zarząd winna być wyłoŜona w lokalu Emitenta przez okres trzech dni 
powszednich poprzedzających odbycie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu Emitenta 
oraz Ŝądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. 
W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, a 
w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien równieŜ 
uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy 
Spółki. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga 
pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć takŜe eksperci oraz 
goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie. 
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w 
przypadku nieobecności tych osób osoba wskazana przez Zarząd Spółki, po czym spośród osób uprawnionych 
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Po wyborze przewodniczącego, 
stwierdza on prawidłowość zwołania walnego oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z 
obrad Walnego Zgromadzenia, Następnie winna być sprawdzona lista obecności a następnie Przewodniczący 
ogłasza ilu akcjonariuszy jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na 
Walnym Zgromadzeniu. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 część kapitału zakładowego 
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym 
celu komisję złoŜoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo do wyboru jednego członka 
komisji. 
Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad (porządek 
obrad ustala Zarząd Spółki), chyba Ŝe cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z 
obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Walne Zgromadzenie moŜe podjąć uchwały 
takŜe bez formalnego zwołania, jeŜeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił 
sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku 
obrad. 
 
Walne Zgromadzenie jest waŜne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeŜeniem 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchwały Walnego Zgromadzenia 
zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba Ŝe przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu 
stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o 
odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak równieŜ 
w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych lub 
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 
Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu 
imiennym. 
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze 
uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód toŜsamości 
i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu wyłoŜonej przy wejściu do sali obrad, oraz odbierają karty do głosowania przygotowane przez 
Zarząd. Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają ponadto 
pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy, w przypadku osób prawnych okazują równieŜ aktualny odpis 
z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, a następnie podpisują się na liście obecności 
czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy. Pełnomocnictwo do działania 
w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem niewaŜności. Pełnomocnictwo 
sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 
Na Walnym Zgromadzeniu w imieniu jednego akcjonariusza moŜe, w tym samym czasie, występować tylko 
jeden pełnomocnik. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego 
pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być 
pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.  
Akcje na okaziciela dają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeŜeli zostaną złoŜone w Spółce, co 
najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. 
Zamiast akcji mogą być złoŜone zaświadczenia wydane na dowód złoŜenia akcji u notariusza, w banku lub domu 
maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej. W zaświadczeniu naleŜy wymienić 
numery dokumentów akcji i stwierdzić, Ŝe akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. 
W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, akcjonariusze Spółki posiadający akcje 
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zdematerializowane mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, jeŜeli złoŜą 
w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. 
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają takŜe uprawnieni z akcji imiennych i świadectw 
tymczasowych oraz zastawnicy i uŜytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeŜeli zostali wpisani do księgi 
akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 3 art. 340 KSH, w 
okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub uŜytkowanie, są zapisane na 
rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów 
wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. 

11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis 
działania organów zarządzających lub administrujących Emitenta prac ich komitetów  

 
11.1. Zarząd 

 
Na dzień publikacji sprawozdania finansowego w skład Zarządu Konsorcjum Stali S.A. wchodzili: 

��  Robert Wojdyna – Prezes Zarządu 

��  Janusz Koclęga  – Wiceprezes Zarządu 

��  Tadeusz Borysiewicz – Członek Zarządu 

��  Ireneusz Dembowski – Członek Zarządu 

��  Marek Skwarski – Członek Zarządu 
 
Zmiany w Zarządzie w 2008 r. i pod dacie, na którą sporządzono sprawozdanie finansowe  
Po połączeniu Emitenta, ze spółką Bodeko Sp. z o.o. w dniu 01.07.2008 r. skład Zarządu został rozszerzony o 
dwóch nowych członków – p. Ireneusza Dembowskiego i p. Tadeusza Borysiewicza. Obaj panowie byli 
dotychczas Członkami Zarządu Bodeko Sp. z o.o. Przez cały 2008 r. do dnia 25.03.2009 r. Członkiem Zarządu 
Emitenta był równieŜ pan Krzysztof Przybysz. Do 30.06.2008 r. pełnił on funkcję Wiceprezesa Zarządu. JuŜ po 
dacie na którą sporządzono sprawozdania finansowe za 2008 r., w dniu 25.03.2009 r. został on odwołany z 
funkcji Członka Zarządu z uwagi na to, Ŝe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało 
p. Krzysztofa Przybysza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i jednocześnie Przewodniczącego tego 
organu.  
 
Skład Zarządu na dzień 31.12.2008 r. przedstawiał się następująco: 

��  Robert Wojdyna – Prezes Zarządu 

��  Janusz Koclęga  – Wiceprezes Zarządu 

��  Krzysztof Przybysz – Członek Zarządu 

��  Tadeusz Borysiewicz – Członek Zarządu 

��  Ireneusz Dembowski – Członek Zarządu 

��  Marek Skwarski – Członek Zarządu 
 
 
Skład Zarządu Spółki kaŜdorazowo jest ustalany przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu są powoływani i 
odwoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej trzyletniej kadencji, przy czym Rada Nadzorcza w 
kaŜdym czasie moŜe odwołać Członków Zarządu. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz prowadzi 
wszelkie sprawy Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeŜonych ustawą lub Statutem do kompetencji Rady 
Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane 
jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu lub teŜ jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Zarząd 
zdolny jest do  podejmowania  wiąŜących uchwał, jeśli obecna jest większość Członków Zarządu. Uchwały 
Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa 
Zarządu. Członek  Zarządu   moŜe   wykonywać  swą funkcję  za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. 
Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członek Zarządu nie moŜe bez zezwolenia 
Rady    Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani teŜ uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej 
jako wspólnik lub członek władz. Członek Zarządu powinien uchylać się od działań nielojalnych wobec Spółki, 
zmierzających wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. Członek Zarządu  powinien 
bezzwłocznie poinformować Zarząd w przypadku uzyskania informacji o moŜliwości dokonania  inwestycji  lub 
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innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, w celu rozwaŜenia moŜliwości jej 
wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez Członka   Zarządu lub przekazanie jej 
osobie trzeciej następuje za zgodą Zarządu jedynie wówczas, gdy nie narusza tointeresu Spółki. 
W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałŜonka, krewnych i 
powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście (konflikt interesów), Członek 
Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i moŜe zaŜądać zaznaczenia tego w 
protokole. Członkowie Zarządu powinni takŜe informować Radę Nadzorczą o kaŜdym konflikcie interesów w 
związku z pełnioną funkcją.  
Do obowiązków Zarządu Spółki naleŜy w szczególności: 

� zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co najmniej raz w roku; Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niŜ w do końca czerwca kaŜdego roku; 
� zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z inicjatywy własnej, na wniosek Rady 
Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału 
zakładowego; 
� Przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdania z działalności Spółki, wniosków w sprawie podziału zysków, 
źródeł i sposobów pokrycia ewentualnych strat oraz wysokości odpisów na fundusze celowe; 
� Przedkładanie Radzie Nadzorczej planów finansowych; 
� Opracowywanie i zatwierdzanie rocznych i kwartalnych planów działalności gospodarczej Spółki; 
� W przypadku dopuszczenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym przekazywanie 
informacji i okresowych raportów Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisji Nadzoru 
Finansowego oraz agencjom informacyjnym w terminach i zakresie określonym przepisami prawa; 
� Uzyskanie uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na podjęcie czynności, które takiej zgody wymagają. 
 
Zarząd  moŜe  powierzyć poszczególnym Członkom Zarządu  realizację  lub nadzór nad sprawami 
będącymi w kompetencji Zarządu w ściśle określonym zakresie. Członek Zarządu odpowiedzialny za 
powierzone zadania składa Zarządowi sprawozdanie z wykonywanych zadań. Powołanie prokurenta 
wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę moŜe kaŜdy Członek Zarządu. 

 
 

11.2. Rada Nadzorcza 
 
Na dzień publikacji sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej  Konsorcjum Stali S.A. wchodzili: 
 

��  Krzysztof Przybysz  – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

��  Paweł Maj  – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

��  ElŜbieta Mikuła – Członek Rady Nadzorczej 

��  Mieczysław MaciąŜek – Członek Rady Nadzorczej 

��  Jan Walenty Pilarczyk – Członek Rady Nadzorczej 
 
Zmiany w Radzie Nadzorczej w 2008 r. oraz po dacie, na którą sporządzono sprawozdanie finansowe 
W 2008 r. do dnia 27 marca 2008 r. Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta był równieŜ p. Cezary Gregorczuk. 
Dnia 27.03.2008 r. złoŜył on rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja ta związana była 
z planowanymi wcześniej zmianami w składzie Rady Nadzorczej. Dnia 22.04.2008 r. Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na podstawie której powołało do Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali 
S.A. p. ElŜbietę Mikułę. 
W przez cały 2008 r. aŜ do dnia 25.03.2009 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili równieŜ panowie: 
Jerzy Rey, który pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Jarosław Tomczyk, który był Zastępcą 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A.  
Odwołanie w/w Członków Rady Nadzorczej nastąpiło na podstawie uchwał podjętych na Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25.03.2009 r. Było ono następstwem złoŜonego przez 
Akcjonariuszy reprezentujących 28,55% akcji w kapitale zakładowym oraz tyleŜ samo głosów na walnym 
zgromadzeniu wniosku o odwołanie panów Reya i Tomczyka z pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej 
Emitenta oraz rezygnacji w/w panów z pełnionych funkcji, które wpłynęły do Spółki w dniu 10.03.2009 r. 
 
Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.03.2009 r. na Członków Rady Nadzorczej 
powołani zostali: pan Krzysztof Przybysz oraz pan Paweł Maj. Jednocześnie panu Krzysztofowi Przybyszowi 
powierzona została funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A., natomiast panu 
Pawłowi Majowi funkcja Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały powyŜsze obowiązują od dnia 
ich podjęcia. Pan Krzysztof Przybysz był dotychczas Członkiem Zarządu Emitenta. 
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Na dzień 31.12.2008 r. w skład Rady Nadzorczej  Konsorcjum Stali S.A. wchodzili: 
 

��  Jerzy Rey – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

��  Jarosław Tomczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

��  ElŜbieta Mikuła – Członek Rady Nadzorczej 

��  Mieczysław MaciąŜek – Członek Rady Nadzorczej 

��  Jan Walenty Pilarczyk – Członek Rady Nadzorczej 
 
 
Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy 
Przewodniczącego, z zastrzeŜeniem, iŜ w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada 
Nadzorcza składać się będzie  z  5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków,  w tym Przewodniczącego i Zastępcy 
Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne  Zgromadzenie  na  okres  wspólnej  
pięcioletniej  kadencji,   przy  czym  skład   Rady Nadzorczej kaŜdorazowo ustala Walne Zgromadzenie. Rada 
Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeŜeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej 
członków, a wszyscy członkowie Rady zostali o spotkaniu powiadomieni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają 
bezwzględną  większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. 
Rada  Nadzorcza  powinna  być zwoływana  w  miarę  potrzeb,  nie  rzadziej niŜ cztery razy w  roku obrotowym. 
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych, co najmniej  na 7 (siedem)  
dni  przed  terminem  posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca 
Przewodniczącego. Członkowie Rady   Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i uczestniczą w posiedzeniach 
Rady Nadzorczej osobiście. Członkowie Rady  Nadzorczej   pełnią swe  funkcje  za   wynagrodzeniem   lub   bez  
wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot   kosztów z tytułu pełnionych funkcji określa Walne 
Zgromadzenia w formie uchwały. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów  związanych z 
udziałem w pracach Rady. 
Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać naleŜyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz 
doświadczenie  Ŝyciowe,   reprezentować  wysoki  poziom   moralny  oraz  być  w  stanie   poświęcić niezbędną 
ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. 
O zaistniałym  konflikcie  interesów Członek Rady powinien poinformować pozostałych Członków Rady. 
Konflikt interesów rozumiany jest jako zespół zdarzeń mogących powodować podejrzenie o brak  bezstronności  
wobec Spółki  ze względu  na  Członka  Rady  lub jego  bliskich.  W  takim przypadku Członek Rady 
obowiązany jest powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i do nieuczestniczenia w głosowaniu. 
Niezwłocznie po powołaniu Członka Rady Przewodniczący Rady aktualnej kadencji lub, w przypadku 
powołania Rady na kolejną kadencję, Przewodniczący Rady dotychczasowej kadencji, przekazuje Członkom 
Rady Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z 
Akcjonariuszami Spółki. Członek Rady zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania ww. oświadczenia 
Zarządowi Spółki w celu podania do publicznej wiadomości. Kopia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, przechowywana jest w dokumentach Rady. 
Oprócz innych spraw zastrzeŜonych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa do szczególnych uprawnień 
Rady Nadzorczej naleŜy: 

a) ocena sprawozdań finansowych, oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do 
podziału zysków albo pokrycia strat i składania Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tych 
czynności, 
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach 
poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, na zasadach określonych w § 8, 
c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 
d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, 
e) wyraŜanie zgody na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictw ogólnych, 
f) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budŜet); budŜet powinien obejmować co najmniej 
plan operacyjny Spółki, budŜet przychodów i kosztów na dany rok obrotowy, prognozę bilansu i rachunku 
zysków i strat oraz plan wydatków inwestycyjnych, 
g) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan), który 
powinien obejmować co najmniej wieloletni plan strategiczny, plan przychodów i kosztów na kaŜdy rok 
prognoz, a takŜe prognozy bilansu oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz, 
h) wyraŜanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii 
powiązanych ze sobą transakcji nie przewidzianych w aktualnym budŜecie w kwotach: jednorazowo 
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powyŜej 1 000 000,- EUR (jeden milion euro), a w roku kalendarzowym w kwocie powyŜej 2 000 000,- 
EUR (dwa miliony euro), przeliczanych według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia 
przeprowadzenia transakcji, 
i) wyraŜanie zgody na zaciąganie przez Spółkę poŜyczek i kredytów nie przewidzianych w aktualnym 
budŜecie, w kwotach przewyŜszających jednorazowo równowartość w złotych kwoty 500.000,- EUR (pięćset 
tysięcy euro), a w skali roku kalendarzowego kwoty 1.000.000,- EUR (Jednego miliona euro), przeliczanych 
według tabeli kursu średniego NBP dla walut z dnia zaciągnięcia zobowiązania, 
j)  wyraŜanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z 
tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych nie przewidzianych w aktualnym 
budŜecie, w wysokości kwot powyŜej 500.000,- EUR (pięćset tysięcy euro), przeliczonych według tabeli 
kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania w/w czynności, 
k) wyraŜanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych 
obciąŜeń majątku Spółki nie przewidzianych w aktualnym budŜecie, w wysokości powyŜej 1 000 000,- 
EUR (jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia 
dokonania czynności, 
l) wyraŜanie zgody na emisję instrumentów dłuŜnych nie przewidzianych w aktualnym budŜecie, w 
wysokości powyŜej 1 000 000,- EUR (jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów 
średnich NBP dla walut z dnia dokonania emisji, 
m) wyraŜanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) 
dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji nie przewidzianych w aktualnym 
budŜecie, w wysokości powyŜej 500.000,- EUR (pięćset tysięcy euro) przeliczonych na złote według tabeli 
kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania wydatków, 
n) wyraŜanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych 
oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, 
o) wyraŜanie zgody na nabycie i zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 10% 
(dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach normalnej 
działalności, 
p) wyraŜanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej własności 
intelektualnej wykraczających poza zakres zwykłego zarządu i nie przewidzianych w budŜecie, 
q) wyraŜanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązanym, za 
wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej 
działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zaleŜnym, w którym Spółka posiada większościowy 
udział kapitałowy. Przez podmiot powiązany, o którym mowa w zdaniu poprzednim, naleŜy rozumieć 
podmiot powiązany w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w 
sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, 
r)  wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki. 
W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada 
Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Do zawierania w imieniu Spółki 
umów o pracę lub innych umów z członkami Zarządu oraz dokonywania w imieniu Spółki innych czynności 
związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym łączącym członka Zarządu ze Spółką, 
uprawiony jest pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia albo Rada Nadzorcza. Do 
wykonywania uprawnień Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w drodze uchwały moŜe upowaŜnić jednego ze 
swoich członków. 

Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, 
na podstawie kaŜdorazowego upowaŜnienia, udzielonego w drodze uchwały, podpisuje Przewodniczący  Rady  
Nadzorczej   lub   inny jej członek   wskazany uchwałą   Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się 
czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. Rada Nadzorcza działa na podstawie przyjętego 
przez siebie Regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Na dzień sporządzenia niniejszego 
Raportu ze struktur Rady Nadzorczej nie zostały powołane Ŝadne komitety. 
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PODPISY 
 
 
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU 
 

data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
05.06.2009 Robert Wojdyna Prezes Zarządu  

 
 

05.06.2009 Janusz Koclęga Wiceprezes 
Zarządu 

 
 
 

05.06.2009 Tadeusz 
Borysiewicz 
 

Członek Zarządu  

05.06.2009 Ireneusz 
Dembowski 

Wiceprezes 
Zarządu 

 
 
 

05.06.2009 Marek Skwarski Członek Zarządu  
 
 

 
 
 
 
 


