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Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej:  „Emitent”, „Spółka”) na podstawie art. 70. pkt 1 
Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zmianami) 
niniejszym informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku odebrał zawiadomienie od spółki Amida Capital Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Akcjonariusz”), iż w wyniku zawarcia w dniu 
27 kwietnia 2018 roku umowy nabycia poza obrotem giełdowym 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) 
sztuk akcji zwykłych na okaziciela VI Emisji Spółki Zastal S.A. z siedzibą w  Zielonej Górze, nastąpiła zmiana 
poziomu zaangażowania Akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu 
Emitenta, powodująca przekroczenie progu 20 % ogólnej liczby głosów.    

Przed dokonaniem transakcji Akcjonariusz nie posiadał akcji Emitenta.     

Po dokonaniu transakcji Akcjonariusz posiada obecnie 20.000.000 sztuk akcji na okaziciela spółki Zastal S.A., 
uprawniających łącznie do 24,39 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie uprawniających do 
wykonywania 24,39 % głosów na walnym zgromadzeniu.     

Ponadto Akcjonariusz poinformował, iż spółka zależna Financial Factory Sp. z o.o. posiada 1.465.000 szt. akcji 
Emitenta uprawniających do 1,79 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie uprawniających do 
wykonywania 1,79 % głosów na walnym zgromadzeniu, co łącznie z Akcjonariuszem uprawnia do 26,18 % udziału 
w kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie do wykonywania 26,18 % głosów na walnym zgromadzeniu 
Emitenta. 

Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C w/w 
ustawy.
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