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Raport bieżący nr 41/2009              Data sporządzenia: 2009-07-30 

 

Temat: 

Objęcie 100% udziałów w Spółce Polcynk Sp. z o.o. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej – informacje poufne 

Treść raportu: 

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. (dalej: Emitent), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym 

objął 100% udziałów Spółki Polcynk Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu o wartości nominalnej 

500,00  (słownie: pięćset) zł każdy. 

Objęcie nastąpiło w wyniku: 

• zakupu od dotychczasowych udziałowców 25 udziałów o wartości nominalnej po 

500,00 (słownie: pięćset) zł każdy, stanowiących 25/110 udziałów w kapitale 

zakładowym oraz 25/110 głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników;  

• umorzenie dotychczasowych 85 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 (słownie: 

pięćset) zł każdy poprzez obniżenie kapitału zakładowego i jednoczesne 

podwyższenie kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nabytych przez 

Emitenta udziałów do kwoty 550,00 (słownie: pięćset pięćdziesiąt) zł każdy  i 

utworzenia w dniu dzisiejszym 75 nowych udziałów o wartości nominalnej 550,00 

(słownie: pięćset pięćdziesiąt) zł z przeznaczeniem dla Emitenta, który objął powyższe 

udziały w dniu dzisiejszym; 

• dokonano zmiany umowy Spółki Polcynk sp. z o.o. o zmianę wartości udziałów, która 

prowadzi do nowego podziału kapitału zakładowego Spółki, który obecnie składa się 

ze 100 udziałów o wartości nominalnej po  600,00 (słownie: sześćset) zł o łącznej 

wartości nominalnej 60 000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) zł, które w całości objął 

Emitent, osiągając jednocześnie 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Wspólników; 

• podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Polcynk sp. z o.o.  nastąpi z datą 

zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 

Łączna kwota, za którą Emitent objął 100% udziałów w Spółce Polcynk Sp. z o.o. wynosi 

9 350 040,00 (słownie: dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterdzieści) zł. 

Wkład pieniężny na pokrycie  udziałów w Spółce Polcynk Sp. z o.o. został sfinansowany ze 

środków własnych Emitenta.  

 

Spółka Polcynk Sp. z o.o. jest doświadczonym producentem konstrukcji stalowych, 

posiadającym dodatkowo własną ocynkownię oraz świadczącym usługi lakierowania. Według 

wyceny rzeczoznawcy majątkowego Pana Marka Juszczaka, UPR. Nr 2033 z dnia 15 marca 

2009 r. wartość Spółki Polcynk Sp. z o.o. została oceniona na kwotę 13 289 000,00 (słownie: 

trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) zł. (Emitent informował o 

nienjszej wycenie raportem bieżącym nr 18/2009 z dnia 17 marca 2009 r.). 

 

Objęcie udziałów w Spółce Polcynk Sp. z o.o. jest realizacją jednego z celów emisyjnych 

Emitenta oraz nastąpiło w wyniku realizacji uchwały nr 12/2009 Nadzwyczajnego Walnego 
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Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 marca 2009 r. (Emitent informował o powyższej uchwale 

raportem bieżącym nr 21/2009 z dnia 25 marca 2009 r.).  

 


