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Treść raportu:

Zarząd Spółki Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej:  „Emitent”, „Spółka”) 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, iż w dniu wczorajszym tj. 12 lutego 2018 roku odebrał zawiadomienie od spółki Omegia S.A. 
z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Akcjonariusz”), iż w wyniku zawarcia umowy objęcia  44 540 640 (słownie: 
czterdzieści cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści) sztuk akcji zwykłych na okaziciela VI 
Emisji Spółki Zastal S.A. z siedzibą w  Zielonej Górze w dniu 07 luty 2018 roku nastąpiła zmiana poziomu 
zaangażowania Akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta, 
powodująca przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta Akcjonariusz posiadał 1.328.956  sztuk akcji na 
okaziciela Spółki Zastal S.A., uprawniających łącznie do 3,97% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 
jednocześnie uprawniających do wykonywania 3,97% głosów na walnym zgromadzeniu. 

Po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta Akcjonariusz posiada obecnie 45.869.596  sztuk 
akcji na okaziciela spółki Zastal S.A., uprawniających łącznie do 55,95% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 
jednocześnie uprawniających do wykonywania 55,95% głosów na walnym zgromadzeniu. 

Ponadto Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od niego posiadające akcje Emitenta oraz 
osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C w/w ustawy.
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