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Nabycie aktywów znacznej wartości 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieŜące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, Ŝe w dniu wczorajszym tj. 
26.11.2015 r. otrzymał potwierdzenie realizacji dwóch umów nabycia aktywów finansowych za pośrednictwem 
domu maklerskiego, podpisanych w dniu 24.11.2015 roku pomiędzy Emitentem a spółką Omegia S.A. W wyniku 
zawarcia wskazanych umów Spółka nabyła następujące pakiety akcji:

- 8.908.128 akcji spółki CSY S.A. z siedzibą w Iławie, za łączną cenę w wysokości 44.540.640,00 zł (słownie: 
czterdzieści cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści złotych),

- 3.286.000 akcji spółki RSY S.A. z siedzibą w Iławie, za łączną cenę w wysokości 23.002.000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia trzy miliony dwa tysiące złotych). 

CSY S.A. i RSY S.A. są podmiotami publicznymi, których akcje notowane są na rynku New Connect. Spółka CSY 
S.A. zajmuje się produkcją części i komponentów na rynek części zamiennych oraz świadczy usługi w zakresie 
obróbki metali. Z kolei spółka RSY S.A. specjalizuje się w naprawach głównych silników wysokopręŜnych i 
gazowych (CNG i LPG) przeznaczonych do pojazdów uŜytkowych m.in. takich jak: samochody dostawcze, 
cięŜarowe, autobusy, pojazdy szynowe oraz w naprawach i regeneracji podzespołów do tych silników.

Nabyte akcje spółki CSY S.A. stanowią 82,48% udziału w kapitale zakładowym i jednocześnie uprawniają do 
wykonywania 82,48% głosów na walnym zgromadzeniu CSY S.A. Wartość nominalna jednej akcji CSY S.A. wynosi 
1,00 zł. Nabyte aktywa mają charakter lokaty kapitałowej, w okresie najbliŜszych 12 miesięcy Emitent nie wyklucza 
zwiększenia ani zmniejszenia zaangaŜowania w akcjonariacie nabytej spółki.

Zakupione akcje spółki RSY S.A. stanowią 88,81% udziału w kapitale zakładowym i jednocześnie uprawniają do 
wykonywania 88,81% głosów na walnym zgromadzeniu RSY S.A. Wartość nominalna jednej akcji RSY S.A. wynosi 
1,00 zł. Nabyte aktywa mają charakter lokaty kapitałowej, w okresie najbliŜszych 12 miesięcy Emitent nie wyklucza 
zwiększenia ani zmniejszenia zaangaŜowania w akcjonariacie nabytej spółki.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a spółką Omegia S.A. brak jest 
jakichkolwiek powiązań osobowych i kapitałowych.

Kryterium uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest wartość przekraczająca 10% kapitałów 
własnych Emitenta.

Źródłem finansowania nabycia w/w aktywów będą  środki własne Emitenta.

Podstawa prawna:

1) Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). 
2) §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 
z późn. zm.).
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