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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 
51/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku przekazuje do publicznej wiadomości, Ŝe w dniu dzisiejszym (tj. 26 
października 2012 roku) Spółka podpisała umowę ramową o współpracy (dalej "Umowa") ze spółką 
GREENBRIER EUROPE Wagony Świdnica Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdnicy (dalej „Greenbrier).

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami w zakresie produkcji przez Zastal S.A. 
elementów, części, podzespołów i zespołów wykorzystywanych do produkcji taboru kolejowego przez spółkę 
Greenbrier. Umowa przewiduje, Ŝe planowane zakresy asortymentowe i ilościowe będą uzgadniane pomiędzy 
spółkami w okresach kwartalnych, a realizacja będzie odbywała się na podstawie  zamówień na konkretne partie 
elementów i komponentów. Jednocześnie strony ustaliły, Ŝe będą współpracowały na ogólnie przyjętych zasadach 
rynkowych. Strony Umowy postanowiły ponadto, Ŝe prowadzić będą dalsze rozmowy mające na celu poszerzanie 
współpracy. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Zdaniem Zarządu Zastal S.A. zawarcie niniejszej Umowy będzie miało istotny wpływ na poziom przyszłych 
przychodów ze sprzedaŜy i wynik finansowy Spółki.

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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