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Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej CSY (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 marca 2014 roku otrzymał
zawiadomienie od spółki Mostostal Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Mostostal”) o zawarciu przez
spółkę zależną działającą pod firmą Promishold Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A. (dalej:
„Promishold”) umów wniesienia aportu w dniach 25 i 27 marca 2014 roku w wyniku których nastąpiła zmiana
poziomu zaangażowania powodująca pośrednie przekroczenie progu 15% w kapitale zakładowym Emitenta oraz
w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Przed dokonaniem transakcji Mostostal nie posiadał pośrednio przez Promishold akcji i praw do akcji CSY S.A.
Po dokonaniu transakcji Mostostal posiada obecnie pośrednio przez Promishold 1.210.600 sztuk akcji na
okaziciela oraz 605.300 praw do akcji na okaziciela spółki CSY S.A. , uprawniających łącznie do 16,81% w
kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie uprawniających do wykonywania 16,81% głosów na walnym
zgromadzeniu.
Ponadto Mostostal poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego lub
pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta, a także, że inne
podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów,
których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
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