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Odpowiedź na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 ksh
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieŜąc e i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie art. 428 ksh Zarząd Zastal SA odnosi się do pytań skierowanych do Spółki przez akcjonariusza
BłaŜeja Świta obecnego na ZWZA w dniu 30 czerwca 2015 roku.
Treść pytania:
W Grupie Zastal ciągle tworzone są nowe podmioty gospodarcze (co jest podane w raporcie kwartalnym). Proszę
o informację w jakim celu są one tworzone i proszę o przesłanie zestawienia obecnej struktury Grupy Zastal SA.
Odpowiedź:
Nowe podmioty utworzone zostały jako spółki celowe na potrzeby realizowanych lub planowanych przez Grupę
Kapitałową projektów. Podmioty zaleŜne od Zastal SA wg stanu na 30 czerwca 2015 roku:
1.Zastal Transport sp. z o.o.,
2.Landex spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa S.K.A.,
3.Landex sp. z o.o.,
4.Zastal Wagony sp. z o.o.,
5.Glob sp. z o.o.,
6.Landex bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,
7.Landex bis sp. z o.o.,
8.Centromax S.A.,
9.Monitex sp. z o.o.,
10.Drawex sp. z o.o.,
11.Montag sp. z o.o.,
12.Asas sp. z o.o.
Treść pytania :
Kto i dlaczego podjął decyzję o sprzedaŜy nieruchomości Zastalu w Nowej Soli spółce PTI S.A. (czyli byłemu
głównemu akcjonariuszowi spółki Zastal SA)?
Odpowiedź:
Decyzja została podjęta przez Zarząd Spółki Zastal Transport Sp. z o.o. w związku z zamiarem pozyskania kapitału
na spłatę kredytu inwestycyjnego oraz w celu pozyskania kapitału obrotowego na rozwój działalności operacyjnej
spółki Zastal Transport Sp. z o.o. Pozyskanie w/w środków finansowych przyniosło wymierne efekty w IV kwartale
2014 roku oraz I kwartale 2015 roku poprzez znaczącą poprawę wyników finansowych Zastal Transport Sp.z o.o.
oraz uzyskanie trwałej rentowności.
Treść pytania:
Dlaczego firma Zastal zastawia swój majątek pod hipoteki dla firm nie związanych z działalnością ani kapitałowo
Grupy Zastal, gdy sama boryka się z problemami z płynnością czyli sama emituje obligacje i akcje. Kto
podejmował te decyzje i dlaczego?
Odpowiedź:
Spółka Zastal SA nie posiada nieruchomości, które byłyby zastawione pod hipoteki.
Treść pytania:
Czy Zastal SA posiada swojego przedstawiciela w firmie Kolmex SA ? Czy nadal Zastal SA posiada 12% udziałów
/ akcji? Na ile są wyceniane są te udziały w księgach Grupy Zastal?
Odpowiedź:
Zastal SA posiada swojego przedstawiciela w firmie Kolmex S.A.. Na dzień dzisiejszy spółka posiada 12% akcji
Kolmex S.A., które są wyceniane w księgach na 61 tys. zł.
Treść pytania:
Po sprzedaŜy pakietu akcji naleŜącego do PTI S.A. nie ma dominującego akcjonariusza w spółce. Czy posiadają
Państwo informacje do kogo trafiły te akcje? Członkowie Rady Nadzorczej i Zarząd powiązany jest ze spółką PTI
S.A., która oficjalnie nie jest juŜ akcjonariuszem. Czy nie uwaŜają Państwo, Ŝe w dobrym tonie naleŜało by zwołać
walne w celu sprawdzenia czy obecna Rada Nadzorcza i Zarząd nadal mają poparcie akcjonariuszy.
Odpowiedź:
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Odpowiedź:
Spółka Zasta SA informowała w raportach bieŜących o sprzedaŜy pakietu akcji przez spółkę Powszechne
Towarzystwo Inwestycyjne S.A. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła do spółki Zastal SA Ŝadna informacja o
podmiocie, który osiągnął lub przekroczył 5%,10%,15%,20%,25%,33%,331/3%,50%,75% albo 90%.
Jednocześnie zwracam uwagę, iŜ w dniu 30.06.2015r. podczas ZWZA wybrano nowych członków Rady Nadzorczej
spółki Zastal SA.
Treść pytania:
Proszę o informację na temat realizacji działalności produkcyjnej w Zastal SA (produkcja metalowa oraz produkcja
podzespołów dla kolejnictwa).
Odpowiedź:
Spółka Zastal SA sukcesywnie rozwija działalność produkcyjną. W ostatnim czasie następuje widoczny wzrost
obrotów spółki Zastal SA w zakresie sprzedaŜy wyprodukowanych wyrobów, co pokrywa się ze składanymi przez
Zarząd spółki wcześniejszymi deklaracjami.
Treść pytania:
Kto podjął decyzję o zakupie akcji CSY, RSY i EDISON? Jaki był tego cel? Dlaczego te akcje zaraz odsprzedano?
Po jakim kursie je kupiono oraz po jakim kursie je sprzedano?
Odpowiedź:
Zakup akcji spółek CSY SA , RSY SA i Edison SA dokonała spółka zaleŜna od Zastal SA. ZaangaŜowanie w w/w
akcje miało charakter inwestycji krótkoterminowej. Spółka zaleŜna sprzedała w/w pakiet akcji z zyskiem.
Informacja o warunkach cenowych zawartych transakcji ma charakter poufny.
Treść pytania:
W raporcie kwartalnym za I kw. 2015 r. w części IV. punkt 1 cytuję:
"Wynik na działalności operacyjnej segmentu najmu zamykający się zyskiem na poziomie 5,1 mln zł. został
osiągnięty na sprzedaŜy nieruchomości znajdującej się w Zielonej Górze. Jednocześnie w okresie
sprawozdawczym segment nabył nieruchomość komercyjną w okolicach Poznania." Jaką nieruchomość
sprzedano w Zielonej Górze, po jakiej cenie, kto był nabywcą . Jaką nieruchomość kupiono, po jakiej cenie, od
kogo kupiono. Kto podjął decyzje o tych transakcjach i dlaczego?
Odpowiedź:
W/w transakcje zostały zawarte przez podmiot zaleŜny od Zastal SA . Z uwagi na brak obowiązku informacyjnego
Spółka zrezygnowała z podawania szczegółów dotyczących wymienionych transakcji. Decyzje o transakcji podjął
Zarząd Spółki zaleŜnej.
Podstawa prawna:
par. 38 ust.1 pkt 12 Rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji bieŜących i okresowych.
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