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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30 września 2014 r. 
Emitent zawarł z Pioma-Odlewnia Sp. z o.o., Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. oraz Kuźnia Glinik Sp. z o.o. (spółki 
zależne Emitenta) „Umowy ramowe o udzielanie pożyczek” .
Przedmiotem umów ramowych jest umożliwienie udzielania przez Emitenta spółkom zależnym (Pożyczkobiorcy) 
jednej lub kilku pożyczek do maksymalnej łącznej wysokości:
- dla Pioma-Odlewnia – 20.000.000,00 zł,
- dla Odlewnia Żeliwa Śrem – 20.000.000,00 zł,
- dla Kuźnia Glinik – 10.000.000,00 zł.
Poszczególne pożyczki w ramach umów ramowych będą zawierane na podstawie zapytania Pożyczkobiorcy w 
sprawie udzielenia pożyczki, w drodze przedstawienia oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez Pożyczkobiorcę. 
Maksymalny limit pożyczek określony w umowach ramowych jest limitem odnawialnym i może być przez 
Pożyczkobiorcę wielokrotnie wykorzystywany. Pożyczki udzielane w ramach umów ramowych będą oprocentowane 
w wysokości stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę. Umowy ramowe zostały zawarte na czas nieoznaczony. 
Emitent może jednostronnie zmienić maksymalny limit albo zażądać zabezpieczenia lub dodatkowego 
zabezpieczenia spłaty Pożyczki, jeżeli w jego ocenie sytuacja finansowa lub gospodarcza  Pożyczkobiorcy uległa 
pogorszeniu i może negatywnie wpłynąć na zdolność Pożyczkobiorcy do wywiązania się ze zobowiązań wobec 
Emitenta.
Warunkiem udzielenia pożyczek w ramach umów ramowych jest dostarczenie przez Pożyczkobiorców Emitentowi 
kopii zgód korporacyjnych koniecznych do zawarcia umów ramowych. Powyższy warunek został przez 
Pożyczkobiorców spełniony. Ponadto warunkiem wypłaty pożyczki będzie dostarczenie Emitentowi przez 
Pożyczkobiorców zabezpieczeń spłaty pożyczek - o ile takie zabezpieczenia zostaną ustanowione.

Wartość zawartych umów ramowych przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 30 czerwca 
2014 r. tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu półrocznego.

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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