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Terminy przekazania raportów okresowych w 2009 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal 
informuje, że raporty okresowe w roku 2009 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących 
terminach:

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 r.  - w dniu 27 lutego 2009 r.
- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za   I kwartał 2009 r.  - w dniu 15 maja 2009 r.
- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za  II kwartał 2009 r.  - w dniu 14 sierpnia 2009 r.
- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 r.  - w dniu 13 listopada 2009 r.

- jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2009 r.                              - w dniu 30 września 2009 r. 
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 r.                       - w dniu 30 października 2009 r.

- jednostkowy raport roczny za rok 2008                                                   - w dniu 28 maja 2009 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2008                                            - w dniu 10 czerwca 2009 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że w zakresie raportów półrocznych będzie przekazywać do publicznej 
wiadomosci zarówno raport jednostkowy, jak i skonsolidowany, natomiast raporty kwartalne będą przekazywane 
zgodnie z § 87 rozporządzenia j.w.

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL SA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-119 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sulechowska 4 a

(ulica) (numer)

068 3284214 068 3284213

(telefon) (fax)

sekretariat@zastal.pl www.zastal.pl

(e-mail) (www)

9290093806 006104350

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-06 Adam Leżański Prezes Zarządu Adam Leżański

Komisja Nadzoru Finansowego

1


