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Treść raportu:

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia
01.09.2014 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 04.11.2014 r. zawarł z Fugo S.A. porozumienie precyzujące
zapowiadaną procedurę integracji produkcji odlewniczej Fugo Odlew Sp. z o.o. w Grupie Emitenta.
Zgodnie z treścią porozumienia, zapowiadany w Liście intencyjnym z dnia 01.09.2014 r. proces integracji produkcji
odlewniczej spółki Fugo Odlew Sp. z o.o. w Grupie Emitenta będzie realizowany przez spółkę Pioma-Odlewnia Sp.
z o.o. poprzez przejęcie przez nią kluczowych aktywów Fugo Odlew Sp. z o.o. - m.in. urządzeń odlewniczych,
omodelowania, know-how, znaku towarowego oraz zatrudnienie najbardziej doświadczonych pracowników.
Intencją Stron jest doprowadzenie do zakończenia procesu integracji do końca stycznia 2015 r.
Zgodnie z przyjętym modelem integracji produkcji odlewniczej w Grupie Emitenta obsługa dotychczasowych
klientów spółki Fugo Odlew Sp. z o.o. będzie realizowana w pełnym zakresie przez Piomę-Odlewnię Sp. z o.o.,
która stanie się naturalnym kontynuatorem produkcji odlewniczej oferowanej dotychczas przez Fugo Odlew.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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