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Temat:
Otrzymanie informacji o zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowym i udziału w
ogólnej liczbie głosów.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Zawierciu (dalej Emitent) stosownie do treści art. 70 pkt 1
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z
2009r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.), (zwana dalej Ustawą o Ofercie), informuje, iż na podstawie
zawiadomienia z dnia 20 maja 2015 r. (zwane dalej „Zawiadomieniem”) przesłanego
Emitentowi przez QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej
„Zawiadamiającym”) w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż zarządzane przez
Zawiadamiającego Fundusze Inwestycyjne QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS
Absolutnego Zwrotu FIZ oraz QUERCUS Absolute Return FIZ2, dokonały sprzedaży akcji
Emitenta, w wyniku czego ilość akcji posiadana przez zarządzane przez Zawiadamiającego
fundusze zmniejszyła się do kwoty mniejszej niż 5% udziału w ogólnej liczbie głosów
Emitenta.
Zgodnie z treścią Zawiadomienia wyżej wskazana transakcja została zawarta w dniu 18 maja
2015 r. Z Zawiadomienia wynika, iż przed dokonaniem transakcji Fundusze łącznie posiadały
298 758 akcji Emitenta i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5, 07 %
kapitału zakładowego Spółki i tyleż samo ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na
dzień 18 maja 2015 r. Fundusze posiadały 289 641 akcji Emitenta i tyleż samo głosów na
Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,91 % kapitału zakładowego Spółki i tyleż samo ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Zawiadamiający nie wskazał innych podmiotów zależnych od Funduszy, które posiadałyby
akcje Emitenta, ani osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) wyżej powołanej
ustawy o ofercie publicznej w stosunku do Funduszy.
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