ZASTAL SA

RB 29 2012
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieŜący nr

29

/

2012

2012-12-17

Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
ZASTAL SA
Temat

Zawarcie umowy serwisowej i dealerskiej przez spółkę zaleŜną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informac je poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka", "Emitent") powziął w dniu dzisiejszym
informacje, Ŝe w dniu 14 grudnia 2012 roku w Pradze spółka zaleŜna Emitenta - Zastal Transport Sp. z o.o. z
siedzibą w Nowej Soli zawarła z przedsiębiorstwem Avia Ashok Leyland Motors s.r.o. z siedzibą w: Beranovych
140, 199 03 Praga 9, Republika Czeska (dalej "AALM") dwie umowy:
1/ umowę dealerską - w ramach której Zastal Transport będzie dealerem samochodów cięŜarowych AALM na
kraje Unii Europejskiej;
2/ umowę serwisową - w ramach której Zastal Transport będzie świadczyć serwis na rzecz klientów końcowych w
odniesieniu do wszystkich pojazdów oraz kupować części zamienne od AALM, a AALM będzie zapewniać
niezbędną współpracę odnośnie świadczenia serwisu i dostarczać części zamienne.
Avia Ashok Leyland Motors Ltd. od roku 2006 jest częścią Hinduja Group, drugiego największego producenta
cięŜarówek w Indiach - Ashok Leyland. Firma Avia rozpoczęła w ostatnich latach proces powrotu na światowe
rynki, w tym rozszerzenie asortymentu produktów. Produkcja z AVIA Ashok Leyland Motors obejmuje zakres
cięŜarówek od 6,5 do 12 ton DMC i odznacza się ogromnym sukcesem w kontaktach z klientami, dzięki wysokiej
wytrzymałości pojazdów i doskonałym wartościom uŜytkowym sprzedawanych pojazdów, róŜnorodności
oferowanych wersji i typów oraz niskich kosztów eksploatacyjnych uŜytkowanych cięŜarówek.
Zdaniem Zarządu Zastal S.A. i Zarządu spółki zaleŜnej zawarcie niniejszych umów będzie miało istotny wpływ na
poziom przyszłych przychodów ze sprzedaŜy i wynik finansowy Grupy Kapitałowej Zastal.
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