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Treść raportu:

Zarząd Zastal S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iŜ w dniu 26 września 2014 r. podmiot zaleŜny od
Emitenta, spółka Zastal Transport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Soli (dalej:
„Spółka zaleŜna”) zawarła umowę sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej budynkiem
warsztatowo-biurowo-socjalnym, 2 kondygnacyjnym, o łącznej powierzchni uŜytkowej 3.130,00 m2 , w zabudowie
wolnostojącej, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym L25, o łącznym obszarze 2,2613
ha, połoŜonej w Nowej Soli, powiat nowosolski, województwo lubuskie (dalej: Nieruchomość).
Cena sprzedaŜy Nieruchomości wyniosła 12.177.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto siedemdziesiąt
siedem tysięcy złotych) i zostanie uiszczona przez stronę kupującą w gotówce do dnia 30.09.2014 roku. Wartość
ewidencyjna sprzedanej nieruchomości w księgach rachunkowych Spółki zaleŜnej wynosiła 8 917 719,98 zł
(słownie: osiem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście 98/00).
Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.
Umowa nie zawiera Ŝadnych specyficznych warunków charakterystycznych dla tej umowy i nie odbiega od
warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 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.
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