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Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Spółka Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: „Emitent”), na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 
29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zmianami) niniejszym informuje, iŜ 
w dniu dzisiejszym tj. 17 marca 2015 roku otrzymała zawiadomienie od spółki Powszechne Towarzystwo 
Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Akcjonariusz”) o zawarciu transakcji sprzedaŜy akcji na rynku 
regulowanym  w dniu 11 marca 2015 roku, w wyniku których nastąpiła zmiana poziomu zaangaŜowania 
Akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta, powodująca 
przekroczenie progu 5% w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Przed dokonaniem wskazanych powyŜej transakcji Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. posiadało łącznie 
10.064.848 sztuk akcji na okaziciela spółki Zastal S.A., uprawniających do 30,04 % w kapitale zakładowym i 
jednocześnie uprawniających do wykonywania 30,04 % głosów na walnym zgromadzeniu.

Po dokonaniu w/w transakcji Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. nie posiada obecnie akcji spółki Zastal 
S.A. 

Ponadto Akcjonariusz poinformował, iŜ nie istnieją podmioty zaleŜne od niego posiadające akcje Emitenta oraz 
osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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