Zarząd
Koneckich Zakładów Odlewniczych S.A.
z siedzibą w Końskich
ul. 1 Maja 57
26-200 Końskie
działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa
na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz.U. z 2002r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału
uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych
grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z
późn. zm.)
ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom
246.000 (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A
Koneckich Zakładów Odlewniczych S.A. z siedzibą w Końskich 26-200 Końskie ul. 1 Maja
57, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.
1. Zgodnie z przyjętym harmonogramem obsługi uprawnionych poszczególne osoby, których
nazwiska rozpoczynają się na określoną literę alfabetu od dnia 14.05.2012 r. będą mogły
podpisywać umowę nieodpłatnego zbycia akcji w ściśle określonym terminie w Punkcie
Obsługi Uprawnionych utworzonym na terenie KZO w Końskich przy ul. 1- Maja 57,
parter, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 16.00.
2. Po upływie terminów określonych w harmonogramie, umowy będzie można podpisywać w
Punkcie Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. w Kielcach przy ul.
Sienkiewicza 18 (POK CDM w Kielcach) w godzinach od 8.30 do 17.30.
3. Osoba uprawniona (uprawniony pracownik lub jego spadkobiercy) zgłaszająca się w celu
zawarcia umowy nieodpłatnego zbycia akcji przedstawia:
a) dowód osobisty nowego wzoru (plastikowy) lub aktualny paszport,
b) spadkobiercy ponadto przedstawiają:
- odpis aktu zgonu spadkodawcy,
- prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany
akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza,
- w przypadku kilku spadkobierców - prawomocne postanowienie sądu o dziale
spadku lub zgodne oświadczenie wszystkich spadkobierców o podziale akcji w
umowie o częściowym dziale spadku sporządzonej w formie aktu notarialnego bądź
umowę z podpisami notarialnie poświadczonymi lub złożonymi w obecności
pracownika CDM. Wzór umowy o częściowym dziale spadku dostępny jest w KZO
(nr pokoju 16, nr telefonu 41 372-64-50 wew. 139 ), POK CDM w Kielcach oraz na
stronie internetowej KZO: www.kzo.pl oraz CDM: www.cdmpekao.com.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w KZO (nr pokoju 16, nr telefonu 41 372-6450 wew.139), w POK CDM w Kielcach, na stronie internetowej KZO i CDM.
4. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może
wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń, odbioru
odcinka zbiorowego akcji oraz złożenia wniosku o wpis do Księgi Akcyjnej KZO.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy
poświadczonym notarialne lub przez pracownika CDM lub w formie aktu notarialnego.
W przypadku pełnomocnictwa udzielonego za granicą podpis mocodawcy powinien być
poświadczony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny,
chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita
Polska stanowią inaczej. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być
przetłumaczone na język polski.
Wzory pełnomocnictw można uzyskać w KZO (nr pokoju 16, nr telefonu 41 372-64-50
wew.139), w POK CDM w Kielcach, na stronie internetowej KZO oraz CDM.

5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji KZO powstało w dniu 19.01.2012 r. i może być
realizowane do dnia 20.01.2014 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego
nabycia akcji wygasa.
6. W przypadku spadkobierców osoby uprawnionej, złożenie w sądzie wniosku o
stwierdzenie nabycia spadku nie później niż w dniu wygaśnięcia prawa do nieodpłatnego
nabycia akcji, tj. do 20.01.2014 r. przerywa bieg terminu do skorzystania z prawa do
nieodpłatnego nabycia akcji do czasu uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o
stwierdzeniu nabycia spadku i termin ten biegnie na nowo od dnia uprawomocnienia się
tego postanowienia. W przypadku przedstawienia zarejestrowanego aktu poświadczenia
dziedziczenia sporządzonego przez notariusza termin ulega przedłużeniu o miesiąc.
7. Szczegółowy harmonogram obsługi uprawnionych osób:
Harmonogram obsługi uprawnionych w POU

Data

Zakres początków nazwisk
osób przewidzianych do
obsługi w danym dniu

14.05.2012
A - Bąki
15.05.2012
Bed - Brz
16.05.2012
Bub - Ciso
17.05.2012
Cisz - Dob
18.05.2012
Dol - Dzi
21.05.2012
Dzw - For
22.05.2012
Fra - Gie
23.05.2012
Gil - Groc
24.05.2012
Grod - Jani
25.05.2012
Jank - Kaj
Żel - Żmu
25.05.2012
28.05.2012
Kał - Kasia
Żur-Żyz
28.05.2012
29.05.2012
Kasiń - Koło
30.05.2012
Kołt - Kowalc
31.05.2012
Kowale - Ksy
01.06.2012
Kub - Kwi
04.06.2012
Lac - Lis
05.06.2012
Lor - Male
06.06.2012
Mali - Miern
11.06.2012
Mierz - Nad
12.06.2012
Nag - Orz
13.06.2012
Owc - Piek
14.06.2012
Piet - Pot
15.06.2012
Pra - Rut
18.06.2012
Ryb - Sie
19.06.2012
Sik - Spi
20.06.2012
Sro - Stok
21.06.2012
Stol - Swa
22.06.2012
Syg - Szyma
25.06.2012
Szymc - Świeb, Świt
26.06.2012
Świer, Tal - Urb
27.06.2012
Waj - Wilc
28.06.2012
Wilk - Wyde
29.06.2012
Wydr - Zme*
* osoby, których nazwiska zaczynają się na litery Żel-Żmu
obsługiwane będą w dniu 25.05.2012 r., a na litery Żur-Żyz
w dniu 28.05.2012 r.

Szczegółowe informacje na temat procesu udostępniania akcji KZO można uzyskać:
1) pod numerami telefonów CDM:
· 0 801 140 490 – dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych,
· +48 (22) 591 24 90 – dla połączeń z zagranicy i telefonów komórkowych,
2) pod numerami telefonów KZO:
· 41 303-82-19,
· 41 372-64-50 w.139.

