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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieŜąc e i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 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, Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, Ŝe Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki
zaleŜnej Zastal Transport w dniu 5 maja 2011 roku postanowiło:
- odwołać z dniem 5 maja 2011 r. pana Marka Kondrada z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w związku ze złoŜoną
przez niego rezygnacją,
- powołać z dniem 5 maja 2011 r. pana Lesława Hnata do składu Zarządu Spółki Zastal Transport i powierzyć mu
funkcję Prezesa Zarządu.
Powołany Prezes Zarządu pełni równieŜ funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz nie prowadzi działalności
konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik oraz nie jest
członkiem organów spółek konkurencyjnych, a takŜe nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Aktualny Ŝyciorys pana Lesława Hnata został zamieszczony w raporcie bieŜącym nr 23/2011 z dnia 1 kwietnia br.
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