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Raport bieżący nr 23/2010 korekta           Data sporządzenia: 2010-09-17 

 

TEMAT:  
Korekta pierwszego zawiadomienia o planowanym połączeniu z BOWIM S.A. w Sosnowcu - 

zmiana terminu do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi połączenia  

 

PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe.  

 

TREŚĆ RAPORTU: 
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie (dalej: Emitent) zawiadamia, że określony zgodnie 

z art. 504 § 2 pkt 2 k.s.h., początkowy termin do zapoznania się przez Akcjonariuszy 

z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. zostaje przesunięty z dnia 

20 września 2010r. na dzień 1 października 2010r. ze względu na przedłużające się prace nad 

przygotowaniem sprawozdania zarządu Emitenta uzasadniającym połączenie. 

 

O pierwotnym terminie do zapoznania się z dokumentami, o których mowa  

w art. 505 § 1 k.s.h. Emitent zawiadamiał Raportem bieżącym nr 23/2010 z dnia 16 sierpnia 

2010r.  

 

 

 

Treść raportu po korekcie: 
 

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie (dalej: Emitent) niniejszym działając na podstawie 

art. 504 § 1 i 2 ksh, zawiadamia po raz pierwszy o planowanym połączeniu Emitenta (Spółka 

Przejmująca) z BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Niweckiej 1E, 41-200 

Sosnowiec, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001104 o kapitale 

zakładowym 1.739.700 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy 

siedemset) złotych (Spółka Przejmowana).  

 

Zarządy Spółek Emitenta i BOWIM S.A. sporządziły w dniu 22 czerwca 2010r. plan połączenia, 

zmieniony w dniu 22 lipca 2010r., który został ogłoszony przez Emitenta w dniu 26 lipca 

2010 r. raportem bieżącym nr 19/2010. 
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Zgodnie z art. 505 § 1 k.s.h w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ul. Stężyckiej 11 od dnia 

1 października 2010 r. do dnia 2 listopada 2010 r. w godz. od 10.00 do 14.00, Akcjonariusze 

mogą zapoznać się z następującymi dokumentami: 

a. Planem połączenia,  

b. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących 

się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta,  

c. Projektami uchwał Walnych Zgromadzeń łączących się spółek w sprawie połączenia, 

d. Projektem zmian Statutu Emitenta, 

e. Ustaleniem wartości majątku spółek na dzień 1.05.2010 r.,  

f. Oświadczeniami zawierającymi informację o stanie księgowym łączących się spółek 

sporządzonymi dla celów połączenia na dzień 1.05.2010 r.,  

g. Sprawozdaniami zarządów łączących się spółek uzasadniającymi połączenie,  

h. Opinią biegłego w zakresie poprawności i rzetelności planu połączenia. 

 

Jednocześnie Emitent informuje, że Zarząd BOWIM S.A. dokonał pierwszego zawiadomienia 

o planowanym połączeniu w Monitorze Sadowym i Gospodarczym numer 158/2010 z dnia 

16 sierpnia 2010 r. pod pozycją 10285, w którym to zawiadomieniu został także ogłoszony 

plan połączenia. 

 


