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Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, Ŝe w dniu 04 grudnia 2014 roku Spółka otrzymała Uchwałę Nr 1028/14 
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 3 grudnia 2014 r., o następującym brzmieniu:

 § 1 
1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po 
rozpatrzeniu wniosku spółki ZASTAL S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w depozycie 
papierów wartościowych 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela V emisji spółki ZASTAL S.A. o 
wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) kaŜda, oraz nadać im kod PLZSTAL00012, pod warunkiem podjęcia decyzji 
przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku 
regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLZSTAL00012, z 
zastrzeŜeniem ust. 2.  

2. Zarejestrowanie akcji wskazanych w ust. 1, nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt 
decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niŜ w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia 
tych akcji do obrotu.    

§ 2  Informacja o zarejestrowaniu akcji wskazanych w § 1 ust. 1zostanie przekazana w formie komunikatu 
Krajowego Depozytu.   

Podstawa prawna:  
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009 roku 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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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-12-05 Mariusz Matusik Prezes Zarządu Mariusz Matusik

2014-12-05 Wojciech Skiba Wiceprezes Zarządu Wojciech Skiba
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