Konsorcjum Stali S.A.

Jednostkowy raport roczny R 2010
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

(kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

Załącznik do Sprawozdania z działalności emitenta

Oświadczenie Konsorcjum Stali S.A.
o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2010 roku

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent.
Konsorcjum Stali S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
GPW", które w dniu 4 lipca 2007 roku na wniosek Zarządu Giełdy przyjęła Rada Giełdy a następnie zmienione uchwałą Rady
Giełdy w dniu 19 maja 2010 r. Zbiór ten stanowi Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia
19 maja 2010 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, że w roku obrotowym 2010, Spółka częściowo nie stosowała zasad ładu
korporacyjnego wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", stosownie do informacji zawartych
w raportach bieżących nr 1/2008 z dnia 02.01.2008 r. nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009r nr 13/2009 z dnia 2 marca 2009r.
oraz oświadczeniu z dnia 1 lipca 2010 r. Przywołane raporty i oświadczenie, znajdują się na stronie internetowej Konsorcjum
Stali S.A. pod adresem http://www.konsorcjumstali.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.
W roku 2010 Spółka nie stosowała lub częściowo nie stosowała jednej z zasad ładu korporacyjnego zapisanej w Częśd 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. Od stycznia 2009 roku Zarząd
emitenta zapewnił funkcjonowanie strony internetowej w wersji angielskiej zawierającej podstawowe dane o spółce. 1
lutego 2009r. Emitent zamieścił na swojej stronie internetowej wersje angielskojęzyczne podstawowych dokumentów
korporacyjnych oraz życiorysów zawodowych Członków organów. Natomiast począwszy od 16 marca 2009r. Spółka
zamieszcza na stronie internetowej tłumaczenia na język angielski podstawowych informacji zawartych w raportach
okresowych i raportach bieżących. Mając na uwadze zakres działalności oraz strukturę akcjonariatu Spółki, Zarząd emitenta
uznał za bezzasadne ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotowej zasady w całości.

3. Opis głównych cech stosowanych w Konsorcjum Stali S.A. systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania
ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdao finansowych
Odpowiedzialnośd za System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzania sprawozdao
finansowych spoczywa na Zarządzie Spółki. W 2010 r. księgi rachunkowe prowadzone były w dalszym ciągu przez
zewnętrzną firmę księgową – Rachunkowośd i Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, posiadającej uprawnienia
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rachunkowośd i Finanse Sp. z o.o. we współpracy z Dyrektorem
Finansowym będącym pracownikiem Spółki, zajmuje się także przygotowaniem sprawozdao finansowych. Dyrektorowi
Finansowemu Spółki podlega istniejący w Spółce tzw. Dział Księgowości Wewnętrznej odpowiedzialny za kwestie finansowe
związane z rozliczeniami z kontrahentami oraz utworzone we wrześniu 2009 roku samodzielne stanowisko Specjalisty
do Spraw Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Jakością. Spółka prowadzi księgi rachunkowe oraz gospodarkę magazynowologistyczną w informatycznym systemie finansowo-księgowym pozwalającym rejestrowad transakcje zgodnie z przyjętą
polityką rachunkowości. Dostęp do systemu jest ograniczony dla uprawnionych pracowników Działu Księgowości i Zarządu
Spółki. Dane finansowe stanowiące podstawę sprawozdao 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 także Walnemu
Zgromadzeniu.
4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę na dzieo 31 grudnia 2010 r. następujący akcjonariusze posiadali
bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu emitenta:
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nazwisko i imiona/firma

ilośd
posiadanych
akcji [szt.]

% w kapitale
zakładowym

% głosów na
% w kapitale
Walnym
zakładowym Zgromadzeniu
% głosów na
bez
Spółki
Walnym
uwzględniania
bez
Zgromadzeniu
akcji własnych uwzględniania
Spółki
w posiadaniu akcji własnych
emitenta
w posiadaniu
emitenta

Koclęga Janusz

883 283

14,98%

14,98%

16,18%

16,18%

Borysiewicz Krystyna

816 980

13,85%

13,85%

14,97%

14,97%

Dembowska Barbara

816 980

13,85%

13,85%

14,97%

14,97%

TFI Allianz (wraz z Allianz Platinum FIZ)

664 140

11,26%

11,26%

12,17%

12,17%

Skwarski Marek

400 200

6,79%

6,79%

7,33%

7,33%

Wojdyna Robert

400 200

6,79%

6,79%

7,33%

7,33%

Aviva OFE

347 888

5,90%

5,90%

6,37%

6,37%

Przybysz Krzysztof

330 000

5,60%

5,60%

6,05%

6,05%

Konsorcjum Stali S.A. zakup w ramach operacji buy back

439 934

7,46%

7,46%

0,00%

0,00%

Akcjonariusze posiadający akcje dające powyżej 5% głosów na WZA byli w posiadaniu 4 659 671 sztuk akcji co stanowiło
79,01% udziału w kapitale zakładowym. Nie uwzględniono w tej ilości akcji własnych posiadanych przez emitenta.
Pozostali Akcjonariusze, mający indywidualnie mniej niż 5% ogólnej liczby akcji, posiadali 797 814 sztuk akcji co stanowi
13,53% udziału w kapitale zakładowym emitenta.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę na dzieo przekazania raportu następujący akcjonariusze posiadali
bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu emitenta:

nazwisko i imię/firma akcjonariusza

ilośd
posiadanych
akcji [szt.]

% w kapitale
zakładowym

% głosów na
% w kapitale
Walnym
zakładowym
% głosów na
Zgromadzeniu
bez
Walnym
Spółki bez
uwzględniania
Zgromadzeniu
uwzględniania
akcji własnych
Spółki
akcji własnych
w posiadaniu
w posiadaniu
emitenta
emitenta

Koclęga Janusz

883 283

14,98%

14,98%

16,18%

16,18%

Borysiewicz Krystyna

816 980

13,85%

13,85%

14,97%

14,97%

Dembowska Barbara

816 980

13,85%

13,85%

14,97%

14,97%

TFI Allianz (wraz z Allianz Platinum FIZ)

634 938

10,77%

10,77%

11,63%

11,63%

Skwarski Marek

400 200

6,79%

6,79%

7,33%

7,33%

Wojdyna Robert

400 200

6,79%

6,79%

7,33%

7,33%

Aviva OFE

350 000

5,93%

5,93%

6,41%

6,41%

Konsorcjum Stali S.A. zakup w ramach operacji buy back

439 934

7,46%

7,46%

7,46%

7,46%

Akcjonariusze posiadający akcje dające powyżej 5% głosów na WZA byli w posiadaniu 4 302 581 sztuk akcji co stanowiło
72,96% udziału w kapitale zakładowym. Nie uwzględniono w tej ilości akcji własnych posiadanych przez emitenta.
Pozostali Akcjonariusze, mający indywidualnie mniej niż 5% ogólnej liczby akcji, posiadali 1 154 904 sztuk akcji co stanowi
19,58% udziału w kapitale zakładowym emitenta.

Strona 47 z 56

Konsorcjum Stali S.A.

Jednostkowy raport roczny R 2010
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

(kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

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

6. Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu
Brak jest jakichkolwiek ograniczeo 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 żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych
emitenta.

8. Opis zasad dotyczących powoływania o odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnieo, 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 każdorazowo jest ustalany przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu
są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej trzyletniej kadencji, przy czym Rada Nadzorcza
w każdym czasie może, z ważnych powodów, odwoład Członków Zarządu. Prawo odwołania Członków Zarządu przysługuje
także Walnemu Zgromadzeniu. Uprawnienia Zarządu i Rady Nadzorczej są uregulowane przepisami Kodeksu Spółek
Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu i Regulaminu Rady Nadzorczej. Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub
wykupie akcji należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta
Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru przedsiębiorców. O zamierzonej zmianie
zapisów Statutu Spółki należy zawiadomid w ogłoszeniu, w którym informuje się o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W tym
ogłoszeniu obok szczegółowego porządku obrad należy przywoład dotychczas obowiązujące zapisy Statutu Spółki, jak
również treśd proponowanych zmian. Uchwały Walnego Zgromadzenia w zakresie zmiany Statutu Spółki zapadają
większością ¾ głosów oddanych.

10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu
ich wykonywania, obowiązujące w roku obrotowym 2010, w szczególności zasady wynikające z Regulaminu
Walnego Zgromadzenia, jeżeli 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, postanowieo
Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, a w przypadkach
określonych przepisami prawa również inne podmioty.
Na dzieo przekazania raportu obowiązuje zmieniony Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia, które są
dostępne na stronie internetowej Konsorcjum Stali S.A. pod adresem http://www.konsorcjumstali.com.pl w zakładce
Relacje Inwestorskie. Zmiany są następstwem uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Konsorcjum Stali S.A. w dniu 18.01.2011r. zakooczonych wpisem do rejestru.
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie
6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy
własnej lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej
1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostad zwołane w terminie
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2 (dwóch) tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawniony podmiot. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania
Walnego Zgromadzenia, jeżeli:
a)

Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,

b)

Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz
akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.

Ponadto akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów
w spółce mogą zwoład Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Wówczas akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego
Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na
stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, dokonane co najmniej na dwadzieścia sześd dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
W ogłoszeniu należy oznaczyd dzieo, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
W razie zamierzonej zmiany Statutu należy powoład dotychczas obowiązujące przepisy jak też podad treśd projektowanych
zmian. Ogłoszenie ponadto powinno zawierad co najmniej:
1)

datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,

2)
precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa
głosu, w szczególności informacje o:
a)
prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia,
b)
prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostad wprowadzone do porządku obrad
przed terminem Walnego Zgromadzenia,
c)
prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
d)
sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o
formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania
spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
e)
możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej,
f)
sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej,
g)
sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej,
3)

dzieo rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, ,

4)
informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami
spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
5)
wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może
uzyskad pełny tekst dokumentacji, która ma byd przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie
przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostad wprowadzone do porządku obrad przed terminem
walnego zgromadzenia,
6)
Zgromadzenia.

wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego
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Przed każdym Walnym Zgromadzeniem winna byd sporządzona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu. Lista podpisana przez Zarząd winna byd wyłożona w lokalu emitenta przez okres trzech dni
powszednich poprzedzających odbycie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądad listę w lokalu emitenta oraz żądad
odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz może też żądad przesłania mu listy akcjonariuszy
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna byd wysłana.
W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyd wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, a w Walnym
Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają byd sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyd biegły
rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. W Walnym Zgromadzeniu
mogą uczestniczyd także 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 Przewodnicząc, stwierdza prawidłowośd zwołania
walnego oraz obecnośd notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia, Następnie winna byd
sprawdzona lista obecności a Przewodniczący winien ogłasza ilu akcjonariuszy jest obecnych na zgromadzeniu, podając
liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 częśd
kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna byd sprawdzona przez
wybraną w tym celu komisję złożoną z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka komisji.
W przypadku wątpliwości co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią
prawa głosu, przedmiotowa komisja, w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia Walnemu
Zgromadzeniu swoje stanowisk w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Zgromadzeniu. Osoba zainteresowana
może odwoład się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenia podejmuje decyzję o dopuszczeniu
danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały powziętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów.
Walne Zgromadzenie może podejmowad uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest
reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Walne
Zgromadzenie może podjąd uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli 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 ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa i postanowieo Statutu. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością
głosów oddanych, chyba że 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 również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się
na wniosek chodby jednego z obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy.
Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
Akcjonariusze mogą uczestniczyd w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze uprawnieni
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają
obecnośd własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej 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 również 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 (firmie) mocodawcy. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza może byd udzielone na piśmie lub w
postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno zostad złożone w formie skanu pełnomocnictwa
z podpisem Mocodawcy. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu
weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym
winno byd przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje
akcjonariuszowi. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może byd także Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej,
likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki. W tym przypadku
pełnomocnictwo może upoważniad do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie

Strona 50 z 56

Konsorcjum Stali S.A.

Jednostkowy raport roczny R 2010
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

(kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, ponadto ma obowiązek ujawnid Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące
na istnienie bądź możliwośd wystąpienia konfliktu interesów, a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni
przed datą Walnego Zgromadzenia (dzieo rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Na żądanie uprawnionego
ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu. .Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala
na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami
o obrocie instrumentami finansowymi.
Zgodnie z § 3 art. 340 KSH, w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie,
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, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów w roku obrotowym 2010.
11.1.

Zarząd

Na dzieo sporządzenia sprawozdania finansowego w skład Zarządu Konsorcjum Stali S.A. wchodzili:


Robert Wojdyna

– Prezes Zarządu



Janusz Koclęga

– Wiceprezes Zarządu



Ireneusz Dembowski

– Członek Zarządu



Marek Skwarski

– Członek Zarządu

Skład Zarządu na dzieo 31.12.2010 r. przedstawiał się następująco:


Robert Wojdyna

– Prezes Zarządu



Janusz Koclęga

– Wiceprezes Zarządu



Ireneusz Dembowski

– Członek Zarządu



Marek Skwarski

– Członek Zarządu

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz prowadzi wszelkie sprawy Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych ustawą
lub Statutem Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Do składania oświadczeo i podpisywania
w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu lub też jednego członka Zarządu łącznie
z prokurentem. Zarząd zdolny jest do podejmowania wiążących uchwał, jeśli obecna jest większośd Członków Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Członek Zarządu może wykonywad swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokośd wynagrodzenia
członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmowad się interesami
konkurencyjnymi ani też uczestniczyd w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. Zakaz ten obejmuje także
udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10%
udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
Członek Zarządu powinien uchylad się od działao nielojalnych wobec Spółki, zmierzających wyłącznie do realizacji własnych
korzyści materialnych. Członek Zarządu powinien niezwłocznie poinformowad Zarząd w przypadku uzyskania informacji
o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, w celu
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rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez Członka Zarządu
lub przekazanie jej osobie trzeciej następuje za zgodą Zarządu jedynie wówczas, gdy nie narusza interesu Spółki.
W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych
do drugiego stopnia włącznie lub osób, z którymi jest powiązany osobiście (konflikt interesów), Członek Zarządu powinien
wstrzymad się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może zażądad zaznaczenia tego w protokole. Członkowie Zarządu
powinni także informowad Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją.
Do obowiązków Zarządu Spółki należy w szczególności:
 zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co najmniej raz w roku; Zwyczajne Walne Zgromadzenie
powinno się odbyd nie później niż w do kooca czerwca każdego roku;
 zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Nadzorczej
lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) częśd 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;

 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 może powierzyd 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 zadao. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.
Odwoład prokurę może każdy Członek Zarządu.

11.2.

Rada Nadzorcza

Na dzieo 31.12.2010 r. w skład Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. wchodzili:


Tadeusz Borysiewicz

– Przewodniczący Rady Nadzorczej



Paweł Maj

– Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej



Elżbieta Mikuła

– Członek Rady Nadzorczej



Mieczysław Maciążek

– Członek Rady Nadzorczej



Jan Walenty Pilarczyk

– Członek Rady Nadzorczej

W dniu 21.12.2010 r. wpłynęła do Zarządu emitenta rezygnacja Pana Pawła Maja z funkcji Zastępcy Przewodniczącego
i Członka Rady Nadzorczej. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzieo odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia po
datcie złożenia rezygnacji. Skutek ten spełnił się w dniu 18.01.2011 r., kiedy to w siedzibie emitenta odbyło się
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. emitent informował złożonej rezygnacji raportem bieżącym nr 33/2010
z dnia 21.12.2010 r.
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 18.01.2011 r. powołało na Członka
Rady Nadzorczej z dniem 19.01.2011 r. Pana Jerzego Wojdynę i powierzyło mu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej. Obecnie na dzieo publikacji niniejszego sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali
S.A. wchodzą:


Tadeusz Borysiewicz

– Przewodniczący Rady Nadzorczej
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Jerzy Wojdyna

– Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej



Elżbieta Mikuła

– Członek Rady Nadzorczej



Mieczysław Maciążek

– Członek Rady Nadzorczej



Jan Walenty Pilarczyk

– Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a
wszyscy członkowie Rady zostali o posiedzeniu powiadomieni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów,
a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza powinna byd zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady
Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych, wysłanych co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem
posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, z jednoczesnym
powiadomieniem przez pocztę elektroniczną tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą.
Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierad porządek obrad posiedzenia, Posiedzenie Rady Nadzorczej
może się odbyd bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej Członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i
potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. Podjęcie uchwały w sprawach nie objętych porządkiem jest
dopuszczalne, tylko wówczas gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w
tej sprawie sprzeciwu.
Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostad podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie
obiegowym). Projekty uchwał, które mają byd podjęte w tym trybie są przedstawiane do podpisu wszystkim Członkom Rady
Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Zastępcę Przewodniczącego, jeżeli wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treśd uchwał lub na pisemne głosowanie. Domniemywa się, że złożenie podpisu
pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile
wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści.
Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą byd prowadzone telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, w sposób
umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim Członków Rady Nadzorczej. Z przebiegu głosowania w
przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym
posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej osobiście. Członkowie
Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokośd 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 posiadad należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe,
reprezentowad wysoki poziom moralny oraz byd w stanie poświęcid niezbędną ilośd czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy
wykonywad swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady powinien poinformowad pozostałych Członków Rady. Konflikt interesów
rozumiany jest jako zespół zdarzeo mogących powodowad podejrzenie o brak bezstronności wobec Spółki ze względu
na Członka Rady lub jego bliskich. W takim przypadku Członek Rady obowiązany jest powstrzymad się od zabierania głosu
w dyskusji i do nieuczestniczenia w głosowaniu. Niezwłocznie po powołaniu Członka Rady Przewodniczący Rady Nadzorczej
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 zastrzeżonych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa do szczególnych uprawnieo Rady
Nadzorczej w 2010 r. należało w szczególności:
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a) ocena sprawozdao 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,
c)

zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

d)

ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,

e)

wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictw ogólnych,

f) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet); budżet powinien obejmowad co najmniej plan
operacyjny Spółki, budżet 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
obejmowad co najmniej wieloletni plan strategiczny, plan przychodów i kosztów na każdy rok prognoz, a także
prognozy bilansu oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz,
h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązao dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych
ze sobą transakcji nie przewidzianych w aktualnym budżecie w kwotach: jednorazowo powyżej 3 000 000,- EUR (trzy
miliony euro), a w roku kalendarzowym w kwocie powyżej 6 000 000,- EUR (sześd milionów euro), przeliczanych
według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia przeprowadzenia transakcji,
i) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów nie przewidzianych w aktualnym budżecie,
w kwotach przewyższających jednorazowo równowartośd w złotych kwoty 500.000,- EUR (piędset 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) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeo oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązao z tytułu
poręczeo, gwarancji i innych zobowiązao pozabilansowych nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości
kwot powyżej 500.000,- EUR (piędset tysięcy euro), przeliczonych według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia
dokonania w/w czynności,
k) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeo majątku
Spółki nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości powyżej 1 000 000,- EUR (jeden milion euro),
przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania czynności,
l) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości
powyżej 1 000 000,- EUR (jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut
z dnia dokonania emisji,
m) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących
pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości powyżej
500.000,- EUR (piędset tysięcy euro) przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia
dokonania wydatków,
n) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz
na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych,
o) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składników majątku Spółki, których wartośd przekracza 10% (dziesięd procent)
kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach normalnej działalności,
p) wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej
wykraczających poza zakres zwykłego zarządu i nie przewidzianych w budżecie,
q) wyrażanie 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 zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Przez podmiot
powiązany, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy rozumied podmiot powiązany w rozumieniu rozporządzenia

Strona 54 z 56

Konsorcjum Stali S.A.

Jednostkowy raport roczny R 2010
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

(kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych,
r) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego,
zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach;
s)

wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdao finansowych Spółki;

t)

sprawowanie funkcji Komitetu Audytu.

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 uprawnieo Rady Nadzorczej w tym zakresie, Rada Nadzorcza
w drodze uchwały może upoważnid jednego ze swoich Członków.
Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach z Członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą,
na podstawie każdorazowego upoważnienia, 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. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Do zadao Komitetu
Audytu należy w szczególności:
a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki;
b)

monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;

c)

monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;

d)

monitorowanie niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao
finansowych oraz firmy audytorskiej.

Na dzieo przekazania raportu obowiązują zmienione zasady działania organu nadzorującego zgodnie ze zmienionym
Statutem Spółki dokonanym na podstawie uchwał NWZA w dniu 18.01.2011r. ukonstytuowanym wpisem do rejestru, a
także wprowadzonych w jego następstwie zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej, Zaktualizowane dokumenty
korporacyjne są dostępne na stronie internetowej Konsorcjum Stali S.A. pod adresem http://www.konsorcjumstali.com.pl
w zakładce Relacje Inwestorskie.
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