MEMORANDUM INFORMACYJNE
Akcji zwykłych na okaziciela

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

Zastal SA

memorandum informacyjne

1. FIRMA, FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES
EMITENTA WRAZ Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI,
ADRESEM GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ,
IDENTYFIKATOREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI
STATYSTYCZNEJ I NUMEREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ
KLASYFIKACJI PODATKOWEJ.
Firma i forma prawna
Kraj siedziby
Siedziba
Adres

ZASTAL SA
Rzeczpospolita Polska
Zielona Góra
65-119 Zielona Góra
Ul. Sulechowska 4 a

Numery telekomunikacyjne
Telefon
Fax

(068 328 42 14)
(068 328 42 13)

e-mail
Strona internetowa

sekretariat@zastal.pl
http://www.zastal.pl

Numer identyfikatora REGON

006104350

Dane identyfikacji podatkowej
NIP

929-009-38-06

Forma prawna

Podstawa prawna powstania
Spółki

Spółka prawa handlowego, spółka akcyjna,
posiadająca osobowość prawną, działająca
na podstawie przepisów prawa polskiego
Spółka Zastal SA została utworzona na
mocy Aktu zawiązania spółki z dnia
15 listopada 1990 roku
Rep. A Numer 7882 sporządzonego w
Kancelarii Notarialnej Aleksandry
Romanowskiej w Zielonej Górze /Akt
Notarialny Rep.A Numer 7882/1990 z dnia
15 listopada 1990 roku.
Kapitał własny Spółki został pokryty
w całości wkładami pieniężnymi. Wydane
akcje zostały opłacone w całości.
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Sąd Rejestrowy Spółki

Postanowieniem Sądu Rejonowego
w Zielonej Górze VIII Wydział
Gospodarczy
Spółka wpisana jest do
Krajowego Rejestru Sądowego pod
Numerem 0000067681.

Przedmiot działalności Spółki

10.10.B – działalność wytwórcza w
zakresie przemysłu węglowego,
23.20.A – działalność wytwórcza w
zakresie przemysłu paliwowo-energetycznego,
27.10.Z – działalność wytwórcza w
zakresie hutnictwa żelaza i stali,
28.52.Z – działalność wytwórcza w
zakresie metali nieżelaznych,
29.14.Z – działalność wytwórcza w zakresie przemysłu metalowego,
29.24.A – działalność wytwórcza w zakresie przemysłu maszynowego,
33.30.Z – działalność wytwórcza w zakresie przemysłu precyzyjnego,
26.66.Z – działalność wytwórcza w zakresie przemysłu chemicznego,
26.61 – działalność wytwórcza w zakresie
przemysłu materiałów budowlanych,
26.12.Z – działalność wytwórcza w zakresie przemysłu szklarskiego,
26.10.A – działalność wytwórcza w zakresie przemysłu drzewnego,
21.12.Z – działalność wytwórcza w zakresie przemysłu papierniczego,
18.22.- działalność wytwórcza w zakresie
przemysłu odzieżowego,
18.10.Z - działalność wytwócza w zakresie przemysłu skórzanego,
01.11.C- działalnośc wytwórcza w zakresie przemysłu rolnego,
15.89.Z – działalność wytwórcza w zakresie przemysłu spożywczego,
90.00.A – działalność wytwórcza w zakresie przemysłu paszowego i utylizacyjnego,
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22.22.Z – działalność wytwórcza w zakresie przemysłu poligraficznego,
36.30.Z-działalność wytwórcza w zakresie
przemysłu muzycznego,
92.11.Z-działalność wytwórcza w zakresie
przemysłu filmowego,
36.50.Z-działalnośc wytwórcza w zakresie
przemysłu zabawkarskiego,
14.50.Z-działalność wytwórcza w zakresie
przemysłu materiałów ściernych,
01.41.A-prowadzenie działalności
wytwórczej upraw polowych i łąkowych,
01.12.B- ogrodnictwo,
01.30.Z- hodowla,
02.01.A - gospodarka leśna i łowiecka,
52.63.Z–handel wewnętrzny i zagraniczny
74.20.A-wykonywanie dokumentacji
projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej, techniczno-organizacyjnej,
72.10.Z- usługi informatyczne,
72.60.Z-usługi informatyczne,
74.60.Z – ochrona własności,
74.14.A-doradztwo techniczne,ekonomiczne , organizacyjne,
74,- projektowanie, nadzór,
45.21.A-wykonawstwo obiektów w tym
przemysłowych i specjalistycznych, a
także rozruch tych obiektów,
74.20.A-działalność w zakresie planowania przestrzennego, ubranistyka, architektura,
74.20.C-działalność geodezyjna i kartograficzna,
45-roboty montażowe, budowlane,remontowe, instalacyjne,termoizolacyjne , antykorozyjne,blacharskie,konserwatorskie,
74.20.B-prowadzenie prac poszukiwawczych zasobów surowcowych,wodnych,
usługi górnicze,
22.22.Z- poligrafia,
01.41.A-agrotechnika,
05.02.B – usługi rybackie,
74.40.Z-reklama, marketing,
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60.10.Z- organizacja i transport kolejowy,
60.20.Z-lotniczy,
60.24.A-samochodowy,
63.40.C-spedycja,
63.30.A-turystyka i wypoczynek krajowy
i zagraniczny oraz biura podróży,
61.10.A-usługi morskie /frachty/, usługi
portowe i inne,
66.03.Z- ubezpieczenia,
80.42.Z – szkolenia i oświata,
63.12.A – prowadzenie składów konsygnacyjnych,
67.13.Z-działalność na rynku finansowym,
67.12.Z-usługi brokersie i maklerskie,
65.23.Z-kredyty i udzielanie pożyczek,
29.40.B-prowadzenie działalności usługowej w zakresie instalowania, naprawy,
i konserwacji obrabiarek i narzędzi
mechanicznych,
31.20.B- prowadzenie działalności
usługowej w zakresie instalowania,naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury
rozdzielczej i sterowniczej,
41.00.B- działalność usługowa w zakresie
rozprowadzania wody,
40.10.C –dystrubucja energii elektrycznej,
40.30.B-produkcja i dystrubucja ciepła,
45.31.Z-wykonywanie instalacji budowlanych,
63.12.C – magazynowanie i przychowywanie towarów,
70.20.Z-obsługa nieruchomości,
92.51.C - prowadzenie działalności
archiwów innych niż publiczne dla
określonych grup odbiorców,
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2. LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA
I OZNACZENIE EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE
MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA
RYNKU REGULOWANYM.
Do obrotu na równoległym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. wprowadzonych jest 20.499.539 akcji w tym:
* 99.539 szt. akcji I emisji o numerach od 1 do 99.539,
*13.123.079 szt. akcji II emisji o numerach od 1 do 13.123.079
*7.276.921 szt. akcji III emsiji o numerach od 1 do 7.276.921
o wartości nominalnej 1 zł /słownie jeden złoty/ każda.
KOD : PLZSTAL00012
3.OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ UBIEGANIA SIĘ O
DOPUSZCZENIE AKCJI I, II I III EMISJI DO OBROTU NA RYNKU
REGULOWANYM , ZE WSKAZANIEM ORGANU LUB OSÓB
UPRAWNIONYCH DO PODJĘCIA DECYZJI O UBIEGANIU SIĘ O
DOPUSZCZENIE ICH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM
ORAZ DATY I FORMY PODJĘCIA TEJ DECYZJI.
Podstawę prawną ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do
obrotu na rynku regulowanym stanowi uchwała Zarządu Zastal SA w Zielonej
Górze z dnia 09 marca 2007r. w sprawie zmiany rynku notowań Spółki: z
regulowanego rynku pozagiełdowego MTS – CeTO na rynek równoległy Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4.STRESZCZENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z AKCJI I, II I III EMISJI,
PRZEWIDZIANYCH ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH NA RZECZ
EMITENTA CIĄŻĄCYCH NA NABYWCY, A TAKŻE
PRZEWIDZIANYCH W STATUCIE LUB W PRZEPISACH PRAWA
OBOWIĄZKACH UZYSKANIA PRZEZ NABYWCĘ LUB ZBYWCĘ
ODPOWIEDNICH ZEZWOLEŃ LUB OBOWIĄZKU DOKONANIA
OKREŚLONYCH ZAWIADOMIEŃ.
PRAWA WYNIKAJĄCE Z AKCJI
Prawo do zbycia akcji
Akcje są zbywalne, zgodnie z art. 337 § 1 KSH. Statut Spółki nie przewiduje jakichkolwiek
ograniczeń związanych ze zbywaniem Akcji.
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Prawa akcjonariusza związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy
Emitenta. Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zgodnie z art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dziesiątą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki, jak również
żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia. Statut Spółki nie przewiduje odmiennych postanowień w tym zakresie.
Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich zaświadczeń
depozytowych osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału i
wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być udzielone na piśmie
pod rygorem nieważności. Każda akcja Spółki uprawnia do wykonywania jednego głosu na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem
obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zgodnie z art. 407 § 2 KSH każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania mu odpisów
wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Emitenta. Żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów
wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym
Zgromadzeniem.
Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym
Zgromadzeniu.
Zgodnie z dyspozycją art. 410 § 1 KSH, niezwłocznie po wyborze przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia należy sporządzić listę obecności zawierającą spis osób
uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które
każdy z uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany
jest listę podpisać i wyłożyć ją do wglądu podczas Walnego Zgromadzenia .
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania
oddzielnymi grupami.
Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną
piątą kapitału zakładowego Emitenta, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w
drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania
Rady Nadzorczej.
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Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z
podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę
członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka
Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady
Nadzorczej. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę
akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi wyżej, obsadza się w drodze
głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały
oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania
oddzielnymi grupami.
Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki.
Stosowanie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz Spółki może zgłosić w trakcie Walnego
Zgromadzenia żądanie udzielenia przez Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia
informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji przez Zarząd jest
uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd
Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza , jednakże
zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien w określonych wypadkach odmówić udzielenia
informacji. Ponadto zgodnie z art. 428 § 3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może
udzielić akcjonariuszowi Spółki żądanej przez niego informacji na piśmie nie później niż w
terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia.
W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i
godzi w interesy Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosowanie do art.
422 § 1 KSH, akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie
uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki. Do wystąpienia z powództwem
uprawniony jest:
- akcjonariusz , który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a
po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu,
- akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w
przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w
sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały
Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez
akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od
dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
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Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności
uchwały Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, mogą również na mocy art. 425 § 1 KSH wystąpić
przeciwko Spółce z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego
Zgromadzenia Spółki, sprzecznej z ustawą. W odniesieniu do spółek publicznych powództwo
takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego
Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez
Walne Zgromadzenie.
Prawo do udziału w zysku Spółki
Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 KSH mają prawo do udziału w zysku Spółki
wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który
został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk
przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji
posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne
Zgromadzenie. Zgodnie z art. 348 § 3 KSH dzień dywidendy, może być wyznaczony na dzień
podjęcia uchwały o jej wypłacie lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia
powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, które zostały określone w
regulacjach KDPW. Statut Spółki zawiera zapis, w myśl którego, wypłaty dywidendy
następują nie później niż przed upływem miesiąca od podjęcia uchwały o podziale zysku.
Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku /lub o
pokryciu straty/ oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących.
Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału
zysku /w szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla
niektórych akcji/, tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej.
Warunki odbioru dywidendy ustalane są zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla
spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie zawiera Dział I Szczegółowych Zasad
Działania KDPW. Ponadto , zgodnie z § 26 Regulaminu Giełdy, emitenci papierów
wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego obowiązani są informować
niezwłocznie Giełdę o zamierzeniach związanych z wykonywaniem praw z papierów
wartościowych, już notowanych, jak również o podjętych w tym przedmiocie decyzjach oraz
uzgadniać z GPW te decyzje w zakresie, w jakim mogą one mieć wpływ na organizację i
sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. Wypłata dywidendy następuje za
pośrednictwem systemu depozytowego KDPW, który przekazuje dalej środki z tyt.
dywidendy na rachunki uczestników KDPW /domów maklerskich i banków prowadzących
rachunki inwestycyjne/ a ci na rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do
dywidendy. Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie i banki
prowadzące rachunki inwestycyjne.
Wypłata dywidendy osobom nie posiadającym rachunków maklerskich, na których są
zapisane zdematerializowane akcje Zastal SA następuje za pośrednictwem Domu
Maklerskiego prowadzącego księgę akcjonariuszy.
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Prawo poboru.
W przypadku nowej emisji, zgodnie z art. 433 § 1 KSH, akcjonariusze Emitenta mają prawo
pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji
/prawo poboru/. Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów
wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.
W interesie Spółki zgodnie z przepisami art. 433 § 2 KSH po spełnieniu określonych
kryteriów, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
prawa poboru akcji Spółki w całości lub w części.
Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki
akcyjnej.
W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki,
ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek
spółki, zgodnie z art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli spółki może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku
spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosownie do art. 474 § 2 KSH , dzieli się
pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy
wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego
akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji.
Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania akcji.
Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub użytkowania ustanowionego przez ich właściciela.
OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z AKCJI W TYM NIEZBĘDNE
ZEZWOLENIA I ZAWIADOMIENIA
Świadczenia dodatkowe na rzecz Emitenta ciążące na nabywcy i wynikające z
przepisów prawa i Statutu.
Nabywcy akcji nie są zobowiązani do żadnych dodatkowych świadczeń na rzecz Emitenta.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z kodeksu spółek handlowych.
Podstawowym obowiązkiem akcjonariusza jest wniesienie wkładu na akcje /art. 329 KSH/.
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Ponadto akcjonariusz Emitenta, uzyskujący lub tracący status spółki dominującej w
rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 KSH w odniesieniu do Emitenta, zobowiązany jest do
zawiadomienia go o powstaniu lub utracie stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od
dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji
posiadanych przez akcjonariusza będącego spółką dominującą w odniesieniu do Emitenta,
reprezentujących więcej niż 33 % kapitału zakładowego Emitenta /art.6 § 1 i § 6 KSH/.
Nabycie lub wykonywanie praw z akcji Emitenta przez spółkę albo spółdzielnię zależną
uważa się za nabycie lub wykonywanie praw przez spółkę dominującą /art. 6 § 2 KSH/ a
uchwała Walnego Zgromadzenia, powzięta z naruszeniem art. 6 § 1 KSH jest nieważna,
chyba, że spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów
nieważnych /art. 6 § 3 KSH/.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej.
Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety
akcji, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z
innych przyczyn szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i
zdarzeń.
Zawiadomienia.
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, podmiot który osiągnął lub przekroczył 5%,
10%, 20% 25 %, 33% 50 % albo 75 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo
posiadał co najmniej 5 %, 10 %, 20 %, 25 %, 33 % , 50 % albo 75 % ogólnej liczby głosów w
tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5 %, 10 %, 20 % , 25
%, 33 % , 50 % albo 75 % lub mniej ogólnej liczby głosów jest zobowiązany zawiadomić o
tym KNF oraz spółkę, w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo
dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności
mógł się o niej dowiedzieć. Obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje również w
przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co
najmniej 2 % ogólnej liczby głosów, a także zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad
33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.
Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa
głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej obowiązków. Prawo głosu
wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad
uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Wezwania.
Ustawa o ofercie publicznej przewiduje również obowiązek nabywania określonych pakietów
akcji spółki publicznej wyłącznie w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na
sprzedaż lub zamianę akcji.
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Zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej tryb wezwania stosuje się do nabycia
akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o
więcej niż:
1/ 10 % ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział
w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33 % ,
2/ 5 % ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza,
którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33 %.
Zgodnie z art. 73 ust. 1 przekroczenie 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może
nastąpić, co do zasady, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na
sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66 % ogólnej liczby
głosów.
W myśl art. 74 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej przekroczenie 66 % ogólnej liczby głosów
w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania
się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki.
Katalog wyłączeń od obowiązków związanych z wezwaniami, wskazany jest w art. 73 – 75
Ustawy o ofercie publicznej.
Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej, akcjonariusz nie może wykonywać prawa
głosu z akcji nabytych z naruszeniem obowiązku przeprowadzenia wezwania lub po cenie,
której wysokość została ustalona z naruszeniem obowiązujących zasad. Akcjonariusz, który
przekroczył próg 66 % ogólnej liczby głosów z naruszeniem obowiązku przeprowadzenia
wezwania nie może wykonywać prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji. Prawo głosu
wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad
uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 77 Ustawy o ofercie publicznej ogłoszenie wezwania następuje po
ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100 % wartości akcji, które mają
być przedmiotem wezwania, a ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane
zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub
pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za
pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne,
chyba, że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji.
Odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej spółki, jest
dopuszczalne jedynie wtedy , gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe
akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu.
Cena akcji proponowana w wezwaniu nie może być niższa od średniej ceny rynkowej z
okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania w czasie których dokonywany był
obrót tymi akcjami na rynku giełdowym. Cena akcji proponowana w wezwaniach nie może
być również niższa od:

11

Zastal SA

memorandum informacyjne

1/ najwyższej ceny , za jaką akcje będące przedmiotem wezwania, podmiot zobowiązany do
jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub też podmioty
będące stronami zawartego pisemnie lub ustnie porozumienia dotyczącego nabywania przez
te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu
dotyczącego istotnych spraw spółki, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem
wezwania
albo
2/ najwyższej wartości rzeczy i praw, które podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania
lub podmioty, o których mowa powyżej wydały w zamian za akcje będące przedmiotem
wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. Cena akcji proponowana w
wezwaniu przeprowadzonym w związku z przekroczeniem progu 66 % ogólnej liczby głosów
nie może być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi
akcjami na rynku regulowanym poprzedzającym ogłoszenie wezwania.
Przymusowy wykup.
Zgodnie z art. 82 Ustawy o ofercie publicznej – akcjonariuszowi spółki publicznej, który
samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi
oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu
dotyczącego istotnych spraw spółki, osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w
tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich
posiadanych przez nich akcji. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez
zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu.
Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po
ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100 % wartości akcji, które mają
być przedmiotem przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być
udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej
zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzielaniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i
przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu
jest niedopuszczalne.
Cenę przymusowego wykupu ustala się na zasadach ustalania ceny w publicznym wezwaniu
do zapisywania się na sprzedaż akcji w zakresie art. 79 ust. 1 – 3 Ustawy o ofercie publicznej.
Cena akcji nie może być niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 i 6 miesięcy
poprzedzających ogłoszenie przymusowego wykupu, w czasie których dokonywany był obrót
tymi akcjami na rynku regulowanym.
Cena akcji proponowana w związku z przymusowym wykupem nie może być niższa od:
1/ najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wykupu podmiot ogłaszający
przymusowy wykup, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub też
podmioty będące stronami zawartego z nim pisemnie lub ustnie porozumienia dotyczącego
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym
zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw spółki, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed
ogłoszeniem przymusowego wykupu,

12

Zastal SA

memorandum informacyjne

albo
2/ najwyższej wartości rzeczy i praw, które podmiot ogłaszający przymusowy wykup lub
podmioty o których mowa powyżej, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wykupu,
w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem przymusowego wykupu.
Wykup akcji od akcjonariusza mniejszościowego.
Art. 83 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej przewiduje, że akcjonariusz spółki publicznej
może zażądać, przy zachowaniu formy pisemnej, wykupienia posiadanych przez niego akcji
przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w tej
spółce.
Żądaniu takiemu są zobowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub
przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i
dominujące lub podmioty będące stronami zawartego porozumienia dotyczącego nabywania
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu
dotyczącego istotnych spraw spółki, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie,
wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi co najmniej 90 % ogólnej liczby głosów.
Wykup akcji następuje w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania. Cena uiszczana za akcje
w ramach wykupu od akcjonariusza mniejszościowego ustalana jest na zasadach
adekwatnych, jak cena za akcje będące przedmiotem przymusowego wykupu.

5. WSKAZANIE PRZEPISU USTAWY, ZGODNIE Z KTÓRYM
DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU GIEŁDOWYM
MOŻE BYĆ DOKONANE NA PODSTAWIE MEMORANDUM
INFORMACYJNEGO.
Dopuszczenia do obrotu akcjami na rynku giełdowym dokonuje się na podstawie art. 128 ust.
7 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizwanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych /Dz.U. nr 184 z 23.9.2005 r.
poz. 1539/.

6.WSKAZANIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH EMITENTEM,
DORADCÓW I BIEGŁYCH EMITENTA.
Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. Zarząd Spółki składa się z dwóch osób, które
zostały powołane przez Radę Nadzorczą :
uchwałą z dnia 27 kwietnia 2005 – Adam Leżański na prezesa Zarządu
uchwałą z dnia 31 maja 2005 – Miron Czwojda na wiceprezesa Zarządu.
Adam Leżański – Prezes Zarządu
wiek – 57 lat, wykształcenie – wyższe ekonomiczne – Wydział Ekonomiki Produkcji Wyższej
Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu.
W latach 1975-1980 - Zakładowy Ośrodek Przetwarzania Informacji w przedsiębiorstwie
państwowym Zastal;
w latach 1980-1991 – kierownik Działu Zatrudnienia i Płac w przedsiębiorstwie państwowym
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Zastal;
w latach 1991-1994 – członek zarządu , wiceprezes zarządu Zastal SA,
od roku 1994 – nieprzerwanie – prezes zarządu Zastal SA
Miron Czwojda – Wiceprezes Zarządu
wiek - 50 lat , wykształcenie wyższe - Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze.
W 1998 r. ukończone Podyplomowe Studium w Zakresie Finansów na Politechnice
Zielonogórskiej.
W latach 1982-1991 pracownik Lubuskiej Wytwórni Win w Zielonej Górze na stanowiskach
kierowniczych.
Od grudnia 1991-1999 roku pracownik Zastal SA na stanowiskach kierowniczych i
samodzielnych.
Od 1999 roku do chwili obecnej wiceprezes Zarządu Zastal SA.

Badanie sprawozdania finansowego Zastal SA oraz sprawozdania skonsolidowanego za rok
2005 oraz za rok 2006 przeprowadzili biegli rewidenci Jan Bogusz oraz Zygmunt Cugeher
wpisani do Krajowego Rejestru Biegłych Rewidentów pod numerami 5960/5611, oraz nr
972/5995, zgodnie z umową zawartą z Biurem Usług Finansowo- Księgowych DEBET
spółka z o.o. w Zielonej Górze ul. Pl.Pocztowy 7 – podmiotem uprawnionym do badania nr
267.
Obsługę prawną podmiotu wykonują radcowie prawni zatrudnieni w Spółce.
Doradcą Zarządu Zastal S.A. w zakresie konsultacji przy opracowywaniu niniejszego
memorandum i wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego jest Biuro Prawne przy Zarządzie
Zastal SA.

7. WYBRANE DANE FINANSOWE LUB SKONSOLIDOWANE DANE
FINANSOWE EMITENTA OBEJMUJĄCE MIĘDZY INNYMI
KAPITALIZACJĘ I ZOBOWIĄZANIA, ZA OSTATNI ROK
OBROTOWY, ZA KTÓRY EMITENT SPORZĄDZIŁ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUB SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE , ZBADANE PRZEZ BIEGŁEGO
REWIDENTA.
wybrane dane finansowe Zastal SA
w tys. złotych
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
II. Zysk /strata/ z działałności operacyjnej
III. Zysk / strata/ brutto
IV. Zysk / strata/ netto
V. Przepływy pieniężne netto z działalności gospodarczej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto razem

rok 2005

rok 2006

6.741

8.045

2.125
2.460
2.232
807
771
-2.537
-959

2.864
3.048
2.534
621
3.363
-490
3.494
14
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IX. Aktywa razem
22.663
25.327
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
7.083
7.213
XI. Zobowiązania długoterminowe
618
1.763
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
1.968
1.685
XIII. Kapitał własny
15.580
18.114
XIV. Kapitał zakładowy
20.500
20.500
XV. Liczba akcji / w szt./
20.499.539 20.499.539
XVI. Zysk /strata/ netto na jedną akcję zwykłą / w zł./
0,11
0,12
XVII. Rozwodniony zysk /strata/ netto na jedną akcję
zwykłą / w zł./
XVIII. Wartość ksiegowa na jedną akcję / w zł./
0,76
0,88
XIX. Zadeklarowana lub wypłacana dywidenda na jedną akcję
/w zł./
Wybrane dane
rok 2005
skonsolidowane
w tys. zł
I.Przychody netto ze
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
II. Zysk/ strata / z
działalności operacyjnej
III.Zysk / strata/ brutto
IV.Zysk /strata/ netto
V.Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
VI.Przepływy pieniężne
netto z działalności
inwestycyjnej
VII.Przepływy pieniężne z
działalności finansowej
VIII.Przepływy pieniężne
netto razem
IX.Aktywa razem
X.Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
XI.Zobowiązania
długoterminowe
XII.Zobowiązania
krótkoterminowe
XIII.Kapitał własny
XIV.Kapitał zakładowy
XV.Liczba akcji / w szt./
XVI.Zysk /strata/netto na
jedną akcję zwykłą /w zł./
XVII. Rozwodniony zysk /
strata/ netto na jedną akcję
zwykłą /w zł./

rok 2006
18.464

20.638

2.044

1.738

1.998
1.989
1.600

1.616
946
1.640

543

3.288

-3.215

-1.254

-1.072

3.674

62.411
21.183

67.554
17.241

13.908

9.501

7.275

7.740

41.228
20.500
20.499.539
0,10

50.313
20.500
20.499.539
0,05

-

-
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2,01

2,45

-

-

-

-

8.WSKAZANIE GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW ZWIĄZANYCH Z
EMITENTEM, JEGO AKCJAMI I PODMIOTEM UDZIELAJĄCYM
ZABEZPIECZENIA /GWARANTUJĄCYM/.
RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM.
Ryzyko zawieszenia notowań.
Zarząd Giełdy na podstawie par. 30 ust. 1 Regulaminu Giełdy może zawiesić obrót Akcjami
Emitenta na okres do trzech miesięcy:
- na wniosek Emitenta,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW.
Zgodnie z par. 30 ust. 2 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy zawiesza obrót akcjami na okres
nie dłuższy, niż miesiąc na żądanie KNF, zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
Na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku gdy
obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest
dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego
funkcjonowania rynku giełdowego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia
interesów inwestorów, na żądnie KNF, GPW zawiesza obrót tymi papierami lub
instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej prawo do czasowego lub
bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu giełdowego przysługuje także KNF, w
przypadku stwierdzenia nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przez Emitenta
obowiązków, wskazanych w art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. KNF przed wydanie
takiej decyzji zasięga opinii GPW.
Zawieszenie notowań akcji Emitenta powoduje ograniczenie swobody w zbywaniu akcji
przez ich właścicieli.
Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu giełdowego.
Na podstawie par. 31 ust. 1 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy wyklucza akcje Spółki z obrotu
giełdowego jeżeli:
- ich zbywalność zostaje ograniczona,
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- na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi,
- w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
- w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ
nadzoru.
Zarząd Giełdy może wykluczyć akcje Spółki z obrotu giełdowego na podstawie par. 31 ust. 2
Regulaminu GPW w następujących przypadkach:
- jeżeli akcje przestały spełniać inny warunek dopuszczenia ich do obrotu giełdowego, niż
nieograniczona zbywalność,
- jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie,
- na wniosek Emitenta,
- wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o
ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów
postępowania,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub
przekształceniu,
- jeżeli w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych
akcjami Emitenta,
- wskutek podjęcia przez Emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy
prawa,
- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
Na podstawie art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej prawo do czasowego lub
bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu giełdowego przysługuje także KNF, w
przypadku stwierdzenia nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przez Emitenta
szeregu obowiązków do których odwołuje się art. 96 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej. KNF
przed wydaniem takiej decyzji zasięga opinii GPW.
Zgodnie z art.20 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na żądanie KNF, GPW
wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty
finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu
funkcjonowaniu rynku giełdowego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje
naruszenie interesów inwestorów.
Wykluczenie akcji Emitenta z obrotu giełdowego drastycznie ograniczałoby swobodę w
zbywaniu akcji przez ich właścicieli.
Ryzyko naruszenia przepisów prawa przez Emitenta lub podmioty uczestniczące w
imieniu lub na zlecenie Emitenta w ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu
giełdowego oraz stosowane sankcje.
Zgodnie z art. 17 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku gdyby w związku z ubieganiem
się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku równoległym, Emitent lub inne podmioty
uczestniczące w tym przedsięwzięciu w imieniu lub na zlecenie Emitenta dopuściły się
naruszenia przepisów prawa lub zaszło podejrzenie, że takie naruszenie może nastąpić KNF
może:
a/ nakazać wstrzymanie dopuszczenia akcji do obrotu na rynku równoległym na okres nie
dłuższy niż 10 dni roboczych
lub
b/ zakazać dopuszczenia akcji do obrotu na rynku równoległym
lub
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c/ opublikować na koszt Emitenta , informacje o niezgodnym z prawem działaniu w związku
z ubieganiem się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku równoległym.
W przypadku ustania przyczyn wydania decyzji, o której mowa w wyszczególnieniu a/ lub b/
powyżej KNF może, na wniosek Emitenta albo z urzędu uchylić te decyzje.
Stosownie do art. 18 Ustawy o ofercie publicznej, powyższe środki KNF może zastosować
także w przypadku, gdy z treści Memorandum wynikałoby, że:
- dopuszczenie akcji do obrotu na rynku równoległym w znaczący sposób naruszałoby
interesy inwestorów;
- utworzenie Emitenta nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, którego skutki pozostają w
mocy;
- działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa,
którego skutki pozostają w mocy,
lub
- status prawny akcji jest niezgodny z przepisami prawa.
Na podstawie art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku gdyby Emitent nie
wykonywał lub wykonywał w sposób nienależyty obowiązki, których katalog wskazany jest
w art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, KNF może skorzystać z następujących sankcji:
- wydać decyzję o wykluczeniu na czas określony lub bezterminowo, akcji Emitenta z obrotu
na GPW - albo –
- nałożyć karę do wysokości 1.000.000 PLN, biorąc jednak pod uwagę sytuację finansową
Emitenta – albo- zastosować obie wyżej wymienione sankcje łącznie.
Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku gdy Emitent nie
wykonywałby lub jeśli wykonywałby w sposób nienależyty obowiązki, o których mowa w
art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej /związanego z przekazywaniem do KNF i
publicznej wiadomości zestawień informacji poufnych, bieżących i okresowych/ KNF może
nałożyć na niego karę pieniężną do wysokości 100.000 PLN.
Ryzyko nałożenia przez KNF kar na inwestorów w przypadku niedopełnienia wymagań
prawem obowiązków.
Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej , na każdego kto:
1/ nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67,
2/ nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 lub dokonuje takiego
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,
3/ przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których
mowa w art. 72 – 74,
4/ nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub w art. 77,
5/ nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie zbywa w terminie akcji w
przypadkach, o których mowa w art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 2 i 3 oraz w art. 74 ust. 2 i 5,
6/ podaje do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ogłoszenia wezwania przed
przekazaniem informacji o tym w trybie, o którym mowa w art. 77 ust. 2,
7/wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 w określonym w nim terminie, nie wprowadza
niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień
dotyczących jego treści.
8/ nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy ceny akcji w przypadku określonym w
art. 74 ust. 3,
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9/ w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub w art. 91 ust. 6, proponuje cenę niższą niż
określona na podstawie art. 79,
10/ nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 7274, art. 79 lub art. 91 ust. 6,
11/ wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 nie udostępnia dokumentów
rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień,
12/ dopuszcza się czynu określonego w pkt. 1-11 , działając w imieniu lub w interesie osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej KNF może, w
drodze decyzji, wydanej po przeprowadzeniu rozprawy, nałożyć karę pieniężną do wysokości
1.000.000 PLN.
Zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej kto proponuje publicznie nabycie
papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
złożenia zawiadomienia obejmującego memorandum informacyjne albo udostępnienia
takiego dokumentu do publicznej wiadomości lub do wiadomości zainteresowanych
inwestorów, podlega grzywnie do 1.000.000 PLN albo karze pozbawienia wolności do lat 2 ,
albo obu tym karom łącznie. Tej samej karze podlega kto proponuje publicznie nabycie
papierów wartościowych objętych memorandum informacyjnym dotyczącym oferty
publicznej, przed upływem terminu do zgłoszenia przez KNF sprzeciwu dotyczącego
zawiadomienia, albo mimo zgłoszenia takiego sprzeciwu. W przypadku mniejszej wagi czynu
wymiar grzywny wynosi 250.000 PLN.
RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM I JEGO BRANŻĄ.
Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży.
Przychody Emitenta pochodzą z dwóch głównych źródeł: z dzierżawy nieruchomości
produkcyjnych i najmu lokali biurowych a także z produkcji konstrukcji stalowych i usług z
tą produkcją związanych. Przychody z dzierżawy i najmu są stałe i pora roku nie ma na nie
wpływu.
W okresie od marca do października każdego roku, przychody ze sprzedaży konstrukcji
stalowych i z usług z tą produkcją związanych są najwyższe a zapotrzebowanie na taką
produkcję i usługi przekracza okresowo zdolności produkcyjne. W okresach obniżonej
sprzedaży konstrukcji prowadzone są prace remontowe maszyn i urządzeń, przeglądy,
szkolenie pracowników w zakresie nowych technologii wykonywania prac.
Ryzyko kursowe.
Emitent nie ma przychodów z eksportu w związku z czym nie istnieje ryzyko kursowe
kontraktów.
Ryzyko wzrostu cen stali.
Do produkcji konstrukcji stalowych Emitent zużywa stal pochodzenia krajowego i
zagranicznego, głównie jednak pochodzenia krajowego. Ceny stali zależą od sytuacji na
rynkach światowych. Ryzyko wzrostu cen Spółka minimalizuje stałą współpracą ze znaczną
grupą dostawców materiałów i odbiorców konstrukcji oraz przyjmując zlecenia na wykonanie
konstrukcji z materiałów powierzonych.
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Ryzyko związane z ograniczeniem zaufania ze strony dostawców.
Sytuacja Emitenta była szczególnie niekorzystna w roku 2002, kiedy to dwie ze spółek
zależnych ogłosiły upadłość i stały się wymagalne zobowiązania Emitenta z tyt. udzielonych
poręczeń za zobowiązania spółek. Ostatnie zobowiązania, które Emitent spłacał ratalnie po
porozumieniu się z wierzycielami zostały spłacone w roku 2006. Ponieważ przychody ze
sprzedaży przekraczały od 2003 r koszty działalności, zobowiązania obsługiwane były
terminowo bez zakłóceń, a Spółka od 2003 r. osiągała zysk netto w każdym z kolejnych lat.
Poprawiająca się sytuacja finansowa wpływała korzystnie na relacje z dostawcami maszyn ,
urządzeń a przede wszystkim stali. Spółka nie notuje opóźnień w regulowaniu zobowiązań.
Od 2003 r. i nadal prowadzone są działania restrukturyzacyjne mające na celu poprawę
organizacji pracy, unowocześnienie technologii i jakości wykonywania. Poszerzany jest
zakres uprawnień Emitenta i pracowników do produkcji konstrukcji m.in. o budowę
konstrukcji mostów. Prowadzona jest otwarta polityka informacyjna, co jest także elementem
uwiarygodnienia się Emitenta jako dostawcy i odbiorcy.
Ryzyko związane z dalszym ograniczeniem finansowania ze strony banków.
Emitent prowadzi działalność w zakresie produkcji metalowej, która nie cieszy się zaufaniem
banków. W ramach prowadzonej działalności Emitent nie korzysta z finansowania bieżącej
działalności z kredytu. Emitent korzysta z długoterminowego kredytu inwestycyjnego /kredyt
10 letni/ a także dokonuje zakupu maszyn i urządzeń do produkcji w formie leasingu.
Wysokość zobowiązań Emitenta z tytułu zawartych umów leasingowych nie przekracza 400
tys. zł.
RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ.
Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych
produktów.
Emitent prowadzi prace we własnym zakresie nad rozwojem technologii, poprawą procesu
technologicznego, poprawą jakości produkcji i oszczędności kosztów. Aktualnie Emitent
prowadzi prace nad wdrożeniem systemu zarządzania jakością zgodnie z normą EN ISO
9001:2000. Uzyskaliśmy świadectwa kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
oraz GSI SLV w Hannowerze w zakresie prowadzenia prac spawalniczych. Konieczność
prowadzenia takich prac jest niezbędna w branży, w której firma funkcjonuje. Rynek
produkcji konstrukcji metalowych wyraźnie rozwija się i prowadzenie przedsięwzięć w
zakresie poprawy technologii zapewnia firmie utrzymanie pozycji konkurencyjnej.
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9.PRZEDSTAWIENIE HISTORII EMITENTA , DZIAŁALNOŚCI
PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA , SYTUACJI OPERACYJNEJ I
FINANSOWEJ EMITENTA, BADAŃ I ROZWOJU PATENTÓW I
LICENCJI EMITENTA, TENDENCJI, PROGNOZ WYNIKÓW LUB
WYNIKÓW SZACUNKOWYCH EMITENTA , AKCJONARIUSZY
EMITENTA POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIJEJ 5 % GŁOSÓW NA
WALNYM ZGROMADZENIU I TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI
POWIĄZANYMI.
Historia Emitenta
Emitent jest nabywcą majątku i spadkobiercą tradycji Zaodrzańskich Zakładów Przemysłu
Metalowego Zastal utworzonych w roku 1945 jako przedsiębiorstwa państwowego.
Przedsiębiorstwo to specjalizowało się w produkcji taboru kolejowego (w szczególności
produkcji wagonów towarowych, lokomotyw małej mocy) oraz konstrukcji stalowych.
Odbiorcami wyrobów Zastalu obok PKP i innych odbiorców krajowych /huty, kopalnie/ byli
klienci zagraniczni: jak dawny ZSRR, Irak, Syria, Chiny.
Zmieniające się u schyłku lat osiemdziesiątych warunki gospodarowania dotknęły także
przedsiębiorstwo państwowe Zastal i wymusiły restrukturyzację nie tylko w zakresie
kierunków działania ale i zmiany formy prawnej. Pierwszym etapem podjętego procesu było
utworzenie w dniu 15 listopada 1990 r. pracowniczej spółki pod nazwą Zastal Investment
Corporation S.A. , której celem było prowadzenie różnorodnej działalności gospodarczej, a po
odpowiednim przygotowaniu organizacyjnym, finansowym i prawnym – wykupienie majątku
PP Zastal. Dla zrealizowania tego celu w czerwcu 1991 r. podwyższony został kapitał akcyjny
do kwoty 20.449.539 zł. 25 sierpnia 1992 r. Spółka zmieniła nazwę na Zastal SA.
W dniu 23 września 1992 roku Minister Przemysłu i Handlu wydał decyzję nr 163/Org/92
likwidującą w celu prywatyzacji PP Zastal w Zielonej Górze.
Przedsiębiorstwo państwowe Zastal zostało wykreślone z rejestru przedsiębiorstw
państwowych w dniu 25 września 1992 r.
Ukoronowaniem podjętych przez Zastal SA działań było zawarcie w dniu 8 października
1992 r. umowy z Ministrem Przemysłu i Handlu, na mocy której Zastal SA nabyła cały
majątek zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego Zastal.
Ostatnią ratę tyt. spłaty za nabyty majątek zlikwidowanego PP Zastal - Emitent uregulował w
dniu 15 stycznia 1995 r.
Po dacie zawarcia umowy nabycia majątku zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego
władze Spółki przystąpiły do zagospodarowania nabytego majątku kierując się
możliwościami zagospodarowania i koniecznością obniżki kosztów restrukturyzacji majątku
a także zagospodarowaniem zasobów ludzkich.
Na bazie nabytego majątku utworzono spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wyposażając
te spółki w środki trwałe do produkcji i usług zgodnie z ich przedmiotem działania.
Faktycznie powstała grupa kapitałowa, w której Emitent miał rolę wiodącą i posiadał
100 % udziałów w utworzonych spółkach z o.o.
Nieruchomości pozostały własnością Emitenta, który dzierżawił je pozostałym Spółkom.
Działalność utworzonej grupy kapitałowej obejmowała m.in.:
- produkcję i remonty towarowego taboru kolejowego,
- produkcję i remonty narzędzi, przyrządów i oprzyrządowania,
- produkcję i montaż konstrukcji stalowych,
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- remonty obrabiarek i urządzeń mechanicznych,
- usługi naprawcze środków transportu w tym serwis samochodów MAN i Peugeot,
- usługi budowlane,
- usługi w zakresie transportu międzynarodowego i spedycji,
- usługi ochrony mienia i osób,
- sprzedaż komputerów, oprogramowania i serwis sprzętu komputerowego,
- handel detaliczny i hurtowy artykułami spożywczymi i chemii gospodarczej,
- usługi celne,
- usługi krawieckie,
- usługi przemontażu wagonów i przeładunkowe.
Nie wszystkie działalności przypisane spółkom działającym w ramach grupy kapitałowej
pozwoliły na osiąganie dodatnich wyników i utrzymanie się na rynku. Monitorowanie
wyników spółek i pozycji na rynku spowodowało zmiany w strukturze grupy kapitałowej.
I tak: w roku 1996 r. postawiono w stan likwidacji a następnie ogłoszono upadłość spółki z
o.o. Zastal Zakład Odzieżowy; w roku 1997 zlikwidowano spółkę z o.o. Zastal
Narzędziownia przyłączając ją do spółki Zastal Zakład Produkcyjno-Remontowy; w roku
2004 zlikwidowano spółkę z o.o. Zastal –Bud; w roku 1998 ogłoszono upadłość spółki z o.o.
Zastal – Hurt.
Największe trudności i najcięższe skutki finansowe dla grupy kapitałowej miały miejsce w
roku 2002 kiedy to wskutek trudnej sytuacji na rynku krajowym w zakresie produkcji
wagonów, zmiany polityki banków i odstąpienie od kredytowania branży metalowej
uznawanej za obciążoną dużym ryzykiem ogłoszona została upadłość dwóch największych
spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej a to: Zastal Wagony S.A. i Zastal Zakład
Produkcyjno-Remontowy Sp. z o.o.
W roku 2003 – sprzedane zostały udziały w spółce z o.o. Zastal – Braniewo, a uzyskane ze
sprzedaży środki przeznaczone zostały na spłatę zobowiązań związanych z upadłością w/w
spółek. Sprzedano też część udziałów w spółce, której przedmiotem jest ochrona mienia i
osób, zachowując w tej spółce 40 % udziałów, a także w spółce Kapitał – prowadzącej w
niewielkim zakresie pośrednictwo w działalności ubezpieczeniowej – tu Emitent reprezentuje
33 % udziałów w kapitale zakładowym.
Aktualnie w strukturze grupy działa jedna spółka zależna Zastal – Transport spółka z o.o. i
dwie stowarzyszone : Agencja Ochrony Mienia spółka z o.o. i Kapitał spółka z o.o.
Nadto Emitent posiada akcje spółek nie notowane w obrocie publicznym, ale udział w
kapitale zakładowym w tych spółkach nie przekracza 20 %.
Łącznie u Emitenta i w podmiotach powiązanych zatrudnionych jest obecnie około 350
pracowników. Grupa jest jednym z większych pracodawców na terenie Zielonej Górze. Warto
w tym miejscu zaznaczyć, że majątek Emitenta nie wykorzystywany przez Emitenta, spółkę
zależną i stowarzyszone, wydzierżawiany jest innym podmiotom /około 70 dzierżawców / ,
którzy zatrudniają łącznie około 1000 pracowników.
PODSTAWOWE PRODUKTY, TOWARY, USŁUGI I RYNKI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA.
Do roku 2003 Zastal SA nie prowadziła bezpośrednio działalności produkcyjnej a jej
działalność usługowa obejmowała usługi celne, sprzedaż komputerów, oprogramowania i
serwis, sprzedaż mediów, dzierżawę nieruchomości magazynowych, produkcyjnych i najem
lokali biurowych, usługi przeładunku i konfekcjonowania. Upadłość dwóch największych
spółek, stworzyła nowe warunki działania Emitenta, który wykorzystując majątek
produkcyjny i nawiązując do wieloletniej tradycji PP Zastal , rozpoczął produkcję konstrukcji
stalowych.
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Produkowane od trzech lat konstrukcje wykorzystywane są przy budowie hal produkcyjnych i
magazynowych, obiektów handlowych średnio i wielkopowierzchniowych, kładek i przejść
nadziemnych, jazów, przepustów, urządzeń wchodzących w skład pieców do obróbki cieplnej
metali itp. Konstrukcje nasze nabywają także zakłady górnicze /obudowy chodników i
wyrobisk/ .
Na rynku konstrukcji Emitent faktycznie działa od 3 lat, jednak walory wykonywanych
produktów, jakość i terminowość dostaw znajduje uznanie u naszych klientów, których
systematycznie przybywa. Nie bez znaczenia jest nawiązywanie Emitenta do tradycji Zastalu
PP, powszechnie znanego od 1945 r. wykonawcy konstrukcji stalowych .
RYNEK KRAJOWY – GŁÓWNI ODBIORCY.
W roku 2006 sprzedaż produktów i usług wyniosła łącznie 8.045 tys. zł., w tym przychody z
najmu i dzierżawy stanowiły 69% wartości sprzedaży produktów i usług. Poziom przychodów
z dzierżawy i najmu powierzchni w stosunku do roku poprzedniego pozostał praktycznie na
tym samym poziomie. Znacząco w stosunku do roku 2005 wzrósł poziom przychodów ze
sprzedaży konstrukcji stalowych /przyrost o 180 %/. Do największych odbiorców Emitenta w
roku 2006 należały firmy:
1/ Tabor Szynowy Opole S. A.
2/Elterma S. A. Świebodzin
3/Dart Sp. z o.o.
Rozpoczęliśmy także świadczenie usług archiwowania i przechowywania akt.
SYTUACJA OPERACYJNA I FINANSOWA EMITENTA.
Nieprzerwanie od 2004 r. Spółka realizuje kolejne zadania procesu restrukturyzacyjnego,
celem stworzenia podstaw trwałego rozwoju firmy poprzez zwiększenie produkcji,
zwiększenie asortymentu usług, racjonalizacji kosztów, utrzymanie zdolności regulowania
zobowiązań , poprawienie rentowności produkcji.
W roku 2006 Spółka prowadziła działalność w następujących segmentach:
1. usługi – wynajem powierzchni biurowych i produkcyjno- magazynowych,
2. produkcja – Z.K.S.; produkcja konstrukcji stalowych,
3. dostawa mediów – działalność polegająca na dostawie, obsłudze i utrzymaniu urządzeń
związanych z dostawą mediów do podmiotów działających na terenie Parku Przemysłowego
Zastal,
4. czynsze mieszkaniowe – działalność polegająca na wynajmie lokali mieszkalnych jakie
pozostały w majątku spółki,
5. usługi archiwizowania – działalność polegająca na przygotowywaniu dokumentacji do
archiwizacji jak i składowania oraz obsługi składowanej dokumentacji,
6. działalność finansowa.
W roku 2006 zaznaczyły się i pogłębiają obecnie trudności w pozyskaniu pracowników o
odpowiednich kwalifikacjach przede wszystkim spawaczy, frezerów, tokarzy a także
technologów i organizatorów produkcji. Nie wyklucza się, że brak pracowników może mieć
negatywny wpływ na wzrost sprzedaży po roku 2007.
Spółka od 2003 roku generuje wynik dodatni i jest on w całości przeznaczany na pokrycie
straty roku 2002.
Spółka ma płynność finansową, nie notuje się żadnych problemów z terminowym
regulowaniem zobowiązań publiczno-prawnych , wobec pracowników i wobec dostawców.
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BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE.
Emitent systematycznie realizuje przedsięwzięcia z zakresu rozwoju, które mają na celu
dywersyfikację oferowanej produkcji i usług, poprawę jej jakości, organizacji procesu
produkcyjnego a także oszczędność kosztów produkcji.
Główne kierunki rozwoju Spółki na najbliższe lata to :
- rozwój produkcji konstrukcji stalowych,
- rozwój archiwowania i przechowywania dokumentów,
- zwiększenie atrakcyjności prowadzenia działalności przez podmioty zewnętrzne na terenie
Parku Przemysłowego Zastal.
Główne przedsięwzięcia w tym zakresie zaplanowane do realizacji w roku 2007 to:
- zakup i uruchomienie suwnicy 10 MG,
- zakup i uruchomienie stacji sprężonego powietrza,
- kabina śrutownicza 15 x 5 x 5,
- półautomaty spawalnicze,
- wózek widłowy,
- samochów dostawczy,
Spółka planuje wydać w roku 2007 na inwestycje 1,6 mln zł.(wobec 433 tys. zł. wydanych w
roku 2006) oraz przeznaczyć na remonty kwotę 607 tys. zł.( w roku 2006 wydano 398 tys. zł.)
Natomiast w najbliższych latach planuje się zakup następujących urządzeń:
- giętarka do rur,
- wypalarka,
- prasa krawędziowa,
- wielowalce do zwijania blach,
- kabina malarska,
Emitent nie jest właścicielem w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej żadnego
patentu oraz nie wykorzystuje patentów do prowadzenia swojej działalności gospodarczej.
Emitent nie posiada także żadnych licencji związanych z prowadzoną działalnością.
TENDENCJE , PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE EMITENTA.
W roku 2007 działania Spółki nakierowane będą na zwiększanie swojego udziału w lokalnym
rynku konstrukcji stalowych oraz zachowanie płynności finansowej.
Będziemy zabiegać o pozyskanie nowych odbiorców produkcji i usług, a z dotychczasowymi
będziemy dążyć do nawiązania długoletniej współpracy, co pozwoli na ustabilizowanie
warunków działania, sukcesywny rozwój a także stworzy warunki dla kształcenia fachowców
i doskonalenia umiejętności dotychczas zatrudnionych. Powyższe dotyczy przede wszystkim
konstrukcji stalowych.
Zamierzamy wykorzystać bliskość granicy zachodniej i oferować nasze produkty i usługi na
rynkach zagranicznych przede wszystkim na rynku niemieckim. Nasi pracownicy legitymują
się świadectwami z egzaminu spawaczy zgodnie z normą EN-287-1, uprawniające do
wykonywania usług na obszarze Unii Europejskiej. Także Emitent legitymuje się jako zakład,
odpowiednimi certyfikatami.
Założony program rozwoju powinien przynieść wzrost sprzedaży o 9% w stosunku do roku
2006 a dodatni wynik na sprzedaży powinien znacznie przewyższyć wynik osiągnięty w roku
2006.
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AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5 % GŁOSÓW NA
WALNYM ZGROMADZENIU I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. niżej wymienieni akcjonariusze Spółki posiadają ponad 5 %
ogólnej liczby głosów ma Walnym Zgromadzeniu :
1/Agencja Ochrony GAMA Sp. z o.o. posiada 4.021.139 szt. akcji co stanowi 19,62%
kapitału akcyjnego Zastal SA i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2/Piaszczyński Józef posiada 3.974.229 szt. akcji co stanowi 19,39% kapitału akcyjnego i
tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3/Kapitał Sp. z o.o. posiada 1.451.230 szt. akcji co stanowi 7,08 % i tyleż samo głosów na
Walnym Zgromadzeniu.
W rękach pozostałych akcjonariuszy znajduje się 11.052.941 szt. akcji co stanowi 54%
kapitału zakładowego Spółki. Akcje posiadają także członkowie Zarządu Spółki.

10. WSKAZANIE RYNKU REGULOWANEGO, NA KTÓRY EMITENT
PLANUJE WPROWADZIĆ AKCJE I EMISJI O NUMERACH SERII
OD 00001 DO 99539, AKCJE II EMISJI O NUMERACH SERII OD
00000001 DO 13123079, AKCJE III EMISJI O NUMERACH SERII
OD 0000001 DO 7276921 DO WTÓRNEGO OBROTU Z
OKREŚLENIEM PLANOWANEGO TERMINU ROZPOCZĘCIA
OBROTU, ORAZ DECYZJI DOTYCZĄCYCYCH DOPUSZCZENIA
AKCJI DO OBROTU NA TYM RYNKU.
Emitent zamierza dokonać zamiany rynku notowań z regulowanego rynku pozagiełdowego
MTS – CeTO na rynek równoległy prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. Planowany termin rozpoczęcia obrotu to sierpień 2007 r.
Do wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego niezbędne jest uzyskanie następujących
decyzji:
- decyzji Zarządu MTS-CeTO S.A. o wykluczeniu Akcji z obrotu na CeTO S.A.
- decyzji Zarządu GPW o dopuszczeniu Akcji do obrotu na rynku równoległym GPW,
- decyzji Zarządu GPW o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku równoległym GPW.

11. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM WYSOKOŚĆ KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO ORAZ WSKAZANIE DOKUMENTÓW
KORPORACYJNYCH EMITENTA UDOSTĘPNIONYCH DO
WGLĄDU.
Według stanu na dzień 31 marca 2007 r. kapitał własny Spółki wynosił 18.399.259,04 zł.
W tym :
- kapitał zakładowy – 20.499.539,00 zł.
- kapitał zapasowy - 820.180,15 zł.
- wynik netto bieżącego okresu – 285.277,94 zł.
Na stronie internetowej Spółki są dostępne następujące dokumenty korporacyjne:
25

Zastal SA

memorandum informacyjne

- Statut Zastal SA,
- Regulamin Rady Nadzorczej,
- Regulamin Zarządu,
- Regulamin Walnych Zgromadzeń,
- Oświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dot. przestrzegania zasad Ładu
korporacyjnego.

12. DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA MEMORANDUM
INFORMACYJNEGO , Z OZNACZENIEM DATY WAŻNOŚCI
MEMORANDUM INFORMACYJNEGO ORAZ DATY, DO
KTÓREJ INFORMACJE AKTUALIZUJĄCE MEMORANDUM
INFORMACYJNE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W JEGO
TREŚCI.
Memorandum informacyjne zostało sporządzone w dniu 30 czerwca 2007 r. w siedzibie
Emitenta tj. Zastal SA w Zielonej Górze ul. Sulechowska 4 a. Memorandum informacyjne jest
ważne do dnia pierwszego notowania akcji Spółki na równoległym rynku prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Memorandum zawiera informacje
aktualne na dzień jego sporządzenia chyba, że w treści Memorandum wyraźnie wskazano
inaczej.

13. WSKAZANIE TRYBU, W JAKIM INFORMACJE O ZMIANIE
DANYCH ZAWARTYCH W MEMORANDUM
INFORMACYJNYM, W OKRESIE JEGO WAŻNOŚCI , BĘDĄ
UDOSTĘPNIANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI.
Aktualizacja informacji zawartych w niniejszym Memorandum będzie publikowana na
stronach internetowych:
- Zastal SA w Zielonej Górze : www.zastal.pl,
- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Informacje aktualizujące Memorandum będą publikowane niezwłocznie po powzięciu przez
Zarząd informacji o zajściu zdarzenia powodującego zmianę w treści Memorandum.

14. WSKAZANIE MIEJSCA UDOSTĘPNIENIA.
OSTATNIEGO UDOSTĘPNIONEGO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI MEMORANDUM
INFORMACYJNEGO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.
Ostatnie udostępnione do publicznej wiadomości memorandum informacyjne zostało
sporządzone w Poznaniu i Zielonej Górze w dniu 20 czerwca 1998 roku.
Memorandum przedstawiało dane wg stanu na dzień 30 czerwca 1998 roku a ostatnie istotne
informacje dotyczące Emitenta uwzględniono w treści memorandum według danych
posiadanych przez Spółkę na dzień 30 września 1998 roku.
Memorandum zostało udostępnione w ciągu 45 dni od dnia uzyskania zgody KPW na
wprowadzenia Akcji do regulowanego obrotu pozagiełdowego w siedzibie Spółki, Centrum
Informacyjnym KPW oraz we wszystkich miejscach przyjmowania zleceń kupna i sprzedaży
papierów wartościowych przez członków CeTO , pośredniczących w ich obrocie.
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Skrócona wersja Memorandum została opublikowana w „Prawo i Gospodarka”, „ Gazeta
Wyborcza”.

OKRESOWYCH RAPORTÓW FINANSOWYCH EMITENTA OPUBLIKOWANYCH
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI EMITANTA PRZEPISAMI O OBOWIĄZKACH
INFORMACYJNYCH.
Okresowe raporty finansowe Emitenta są publikowane zgodnie z przepisami o obowiązkach
informacyjnych Emitenta na stronach internetowych:
- Polska Agencja Prasowa
- MTS-CeTO S.A ; www.mts-ceto.pl
- Zastal SA w Zielonej Górze ; www.zastal .pl
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