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Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki 

  

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i 

okresowe 
 

 

Treść raportu: 

 

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż                     

w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 10 stycznia 2019 r. przez Sąd 

Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu 

Spółki przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 stycznia 2019 roku uchwałą 

nr 3/04.01.2019 w zakresie § 6 Statutu. 

Dotychczasowy § 6 Statutu o brzmieniu: 

„1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich 

nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).  

2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.  

3. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji zostanie danemu akcjonariuszowi wypłacone w ciągu (30) 

trzydziestu dni od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki 

przez Walne Zgromadzenie.  

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w 

szczególności wysokość i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu 

umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego,  

5. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie 

z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 6-7.  

6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji 

własnych Spółki w celu umorzenia; (b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., 

określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa 

maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa 

maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu 

umorzenia.  

7. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w 

celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.”  

 

otrzymuje następujące brzmienie : 

„1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich 

nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

 2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. 

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, 

podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. 

4. Wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje może być finansowana z kwoty, która 

zgodnie z art. 348§1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału. 

 5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której w szczególności: (a) wyraża zgodę na nabycie 

przez Zarząd akcji własnych Spółki w celu umorzenia; (b) określa maksymalną liczbę i cenę akcji 
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własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (c) określa maksymalny okres w ramach 

którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.” 

 

Jednocześnie Emitent przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzgledniający ww. 

zmiany, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały nr 1/04.01.2019  z dnia 

04 stycznia 2019 r. 

 

Szczegółowa podstawa prawna:  

§ 5 pkt 1 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 
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