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T reść raportu:

Zarząd Spółki Zastal SA _ Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11 grudnia 2018r. zawarł
transakcję nabycia akcji własnych w łącznej ilości 60 sztuk na następujących zasadach:
-13 akcji zwykłych na okaziciela IV emisji o wartości nominalnej 3,00 zł. każda, po cenie 0,45 zł. za 1 akcję, o
łącznej wartości 5,85 zł. Nabycie akcji IV emisji nastąpiło w drodze zawarcia transakcji na rynku regulowanym.
-47 akcji zwykłych na okaziciela VI emisji o wartości nominalnej 3,00 zł. każda akcja, po cenie 0,45 zł. za 1 akcję, o
łącznej wartości 21,15 zł. Nabycie akcji VI emisji nastąpiło w drodze zawarcia umowy cywilno- prawnej.
Celem nabycia akcji jest ich umorzenie i umożliwienie przeprowadzenia procesu scalenia akcji Emitenta. Z uwagi
na planowane zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki pragnie usprawnić
przeprowadzenie procesu scalenia _ połączenia_ akcji, co przy obecnej ilości akcji poszczególnych emisji byłoby
utrudnione.
Podstawa prawna : art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego
dyrektywę 2003/6/WE, 203/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
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