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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 12/2011 z 28 stycznia 2011 roku dotyczącego wypowiedzenia znaczącej
umowy przez Tabor Szynowy Opole S.A., Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal („Spółka”, „Emitent”) informuje, Ŝe w dniu 06
lutego 2012 roku otrzymał podpisane porozumienie z głównym najemcą Emitenta, tj. Taborem Szynowym Opole
S.A.
Porozumienie zostało sporządzone w dniu 31 stycznia 2012 roku. Zgodnie z treścią porozumienia obie strony
wyraŜają dalszą wolę kontynuowania dzierŜawy o treści jak w Umowie DzierŜawy z dnia 12 kwietnia 2005 roku, z
następującymi zmianami:
- od 01 lutego 2012 roku Umowa DzierŜawy obowiązuje na czas nieokreślony,
- zwiększono stawki czynszu miesięcznego za powierzchnię uŜytkową obiektów i gruntów,
- Umowa moŜe zostać rozwiązana przez kaŜdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego,
- do 30 kwietnia 2012 roku Ŝadna ze stron nie złoŜy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
Przychody ze sprzedaŜy uzyskiwane od Taboru Szynowego Opole S.A. stanowiły w 2011 roku 46% wszystkich
przychodów ze sprzedaŜy Emitenta. Porozumienie ze spółką Tabor Szynowy Opole S.A. zostało uznane za
znaczące, gdyŜ przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.
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