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Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal (Spółka, Emitent) informuje, Ŝe w dniu 04.04.2012 roku Spółka otrzymała informację
od Zarządu Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu, iŜ w wyniku transakcji
sprzedaŜy 1.990.152 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, dokonanej w dniu 29 marca 2012 roku, nastąpiło
obniŜenie poziomu zaangaŜowania PTI S.A. w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu do
poziomu 33 %.
Przed dokonaniem transakcji sprzedaŜy Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu
posiadało 12.055.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Zastal SA, co uprawniało do 39,53 % w kapitale
zakładowym Zastal SA i jednocześnie uprawniało do wykonywania 39,53 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Po zawarciu w dniu 29.03.2012 roku transakcji sprzedaŜy 1.990.152 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt
tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela IV Emisji, Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne
S.A. z siedzibą w Poznaniu posiada łącznie 10.064.848 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, co uprawnia do 33,00 %
w kapitale zakładowym Zastal SA i jednocześnie uprawnia do wykonywania 33,00 % głosów na walnym
zgromadzeniu.
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