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Treść raportu:

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 07 lipca 2014 r., powziął
informację, że w związku z dokonywanymi przez Kuźnię „Glinik” Sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta) zakupami
produktów stalowych od spółki Huta Stali Jakościowych S.A. z siedzibą w Stalowej Woli łączna wartość obrotów z
tego tytułu, w okresie od przejęcie Kuźni „Glinik” Sp. z o.o. przez Emitenta wyniosła 13.723.412,18 zł.
Powyższa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 31 marca 2014 r. tj. stanu
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
Kuźnia „Glinik”, w ramach zawartej w dniu 27 kwietnia 2006 r. umowy handlowej wraz z późniejszymi aneksami,
na bieżąco składa w Hucie Stali Jakościowych S.A. zamówienia na dostawę produktów stalowych
wykorzystywanych w procesie produkcji w Kuźni „Glinik”.
Zamówieniem o najwyższa wartość złożonym przez Kuźnię „Glinik” w okresie objętym niniejszym raportem jest
zamówienie produktów stalowych z dnia 21 lutego 2014 r. na kwotę 386.770,00 zł. Warunki realizacji zamówień
nie odbiegały od powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
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