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Treść raportu:

Zarząd Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 03 stycznia 2014 r., Emitent
otrzymał, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
zawiadomienie z dnia 02 stycznia 2014 r. od Pana Tomasza Domogały – członka Rady Nadzorczej Emitenta
(Zawiadamiający), o zawarciu przez spółki: TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach oraz TDJ Equity II sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowskich Górach, spełniające kryterium osób blisko związanych z Zawiadamiającym w rozumieniu art. 160
ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy, w dniu 23 grudnia 2013 roku, transakcji zbycia przez TDJ S.A. i równoczesnego nabycia
przez TDJ Equity II sp. z o.o. 64.521.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących 67 % kapitału
zakładowego Emitenta, poprzez ich wniesienie jako wkładu niepieniężnego przez TDJ S.A. do spółki TDJ Equity II
sp. z o.o.
Zgodnie z treścią zawiadomienia transakcja została zawarta w wyniku złożenia przez TDJ S.A. w dniu 23 grudnia
2013 r. w Katowicach oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym TDJ Equity II sp. z
o.o. oraz dyspozycji przeniesienia akcji Emitenta jako wkładu niepieniężnego do spółki TDJ Equity II sp. z o.o.
Wartość akcji Emitenta na potrzeby transakcji została ustalona według średniej ceny ważonej, po której akcje te
były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień wniesienia wkładu
niepieniężnego, wynoszącej 3,91 zł. Transakcja wiązała się z porządkowaniem struktury grupy kapitałowej TDJ
poprzez przeniesienie akcji spółek publicznych do dedykowanych im spółek celowych.
Jednocześnie Emitent informuje, że o w/w transakcji raportował na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych w raportach bieżących nr 31/2013 i 32/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z § 3 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania
informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy
osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.
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