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Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, Ŝe w dniu 21.11.2011 roku Spółka otrzymała informację, Ŝe w dniu 16
listopada 2011 roku Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu nabyło akcje zwykłe na
okaziciela Spółki Akcyjnej Zastal, które powodują przekroczenie progu 10 % w kapitale zakładowym Emitenta oraz
przekroczenie progu 10 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Przed dokonaniem transakcji PTI S.A. nie posiadało akcji Zastal SA.
Po dokonaniu transakcji w dniu 16.11.2011 r. Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu
posiada łącznie 2.055.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, co uprawnia do 10,02 % w kapitale zakładowym
Zastal SA i jednocześnie uprawnia do wykonywania 10,02 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Zarząd PTI S.A. informuje, iŜ nabycie akcji miało na celu uzyskanie pozycji wiodącego akcjonariusza w związku z
chęcią wprowadzenia i realizacji przez spółkę planu inwestycyjnego odnośnie Zastal SA. Wprowadzenie i
realizacja planu inwestycyjnego wymaga posiadania odpowiedniego poziomu głosów na walnym zgromadzeniu.
MoŜliwość odgrywania znaczącej roli w trakcie walnych zgromadzeń, jak równieŜ moŜliwość wprowadzenia do
organów nadzoru większej ilości członków wymusza uzyskanie znacznego pakietu akcji.
Jednocześnie Zarząd PTI S.A. poinformował, Ŝe wprowadzenie i realizacja wszelkich działań związanych z planem
inwestycyjnym, a mogących mieć znaczący wpływ zarówno w odniesieniu do posiadanego majątku, jak i wyniku
finansowego zarówno dla Zastal SA i PTI S.A. będą przekazywane raportami bieŜącymi.
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