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Treść raportu:

Spółka CSY S.A. z siedzibą w Iławie (dalej: „Spółka”, „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, iż w
dniu 22 grudnia 2015 roku odebrała zawiadomienie od spółki ZASTAL S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
(„Akcjonariusz”), iż w wyniku zawarcia umowy objęcia 21.600.000 akcji serii D w ramach zarejestrowanego
kapitału warunkowego w dniu 18 grudnia 2015 roku nastąpiła zmiana poziomu zaangażowania Akcjonariusza w
kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu spółki CSY S.A. z siedzibą w Iławie, powodująca
przekroczenie progu 75% ogólnej liczby głosów.
Przed dokonaniem transakcji Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 7.431.028 sztuk akcji na okaziciela spółki CSY
S.A., uprawniających łącznie do 68,81% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie uprawniających
do wykonywania 68,81% głosów na walnym zgromadzeniu.
Po dokonanej transakcji Akcjonariusz posiada obecnie 29.031.028 sztuk akcji na okaziciela spółki CSY S.A.,
uprawniających łącznie do 89,60% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie uprawniających do
wykonywania 89,60% głosów na walnym zgromadzeniu.
Ponadto Akcjonariusz poinformował, iż podmiot pośrednio zależny od Akcjonariusza tj. RSY S.A. posiada
1.477.100 akcji Emitenta oraz że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C w/w ustawy. W
okresie najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia zaangażowania w
akcjonariacie Emitenta.
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