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Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia spółki Mecanique Deville

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Emitent"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 
1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iŜ w dniu 21 marca 2016 
roku spółka zaleŜna od Emitenta CSY S.A. z siedzibą w Iławie podpisała ze spółką Azimuth z siedzibą w Avignon 
(Francja) list intencyjny w sprawie nabycia 100% akcji spółki Mecanique Deville z siedzibą w Aurec sur Loire. 
Wartość przedmiotu transakcji została ustalona na kwotę 25.561.800,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów 
pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) wyliczoną według kursu NBP z dnia podpisania w/w listu 
intencyjnego. Ponadto strony uzgodniły, iŜ zawarcie transakcji oraz jej rozliczenie nastąpi do dnia 30.04.2016 roku. 
Proces integracji biznesowej pomiędzy Mecanique Deville a CSY S.A. oraz jej harmonogram będzie ustalony przez 
strony w odrębnym porozumieniu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. 
Dz. U. 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).
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