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Umowa znacząca z firmą SAVELLI

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 08.11.2013 r. spółka 
zależna Emitenta – Odlewnia Żeliwa „Śrem” S.A. (Spółka) zawarła z firmą SAVELLI S.P.A. z siedzibą w Brescia 
(Włochy) „Umowę inwestycyjną na dostawę urządzeń produkcyjnych” której przedmiotem jest dostarczenia nowej 
linii produkcyjnej (automatycznej linii formierskiej), urządzeń do stacji przygotowania mas formierskich oraz 
systemu wybijania i odpylania wraz z wszelką dokumentacją techniczną dotyczącą dostarczanych urządzeń. W 
ramach zawartej umowy SAVELLI S.P.A. będzie świadczył na rzecz Spółki usługi nadzorcze przy wykonywaniu 
czynności montażowych nowej linii produkcyjnej oraz przeprowadzi szkolenia pracowników Spółki w zakresie 
obsługi, konserwacji i funkcjonowania nowych urządzeń. 
Z tytułu realizacji umowy Spółka zapłaci firmie SAVELLI S.P.A. wynagrodzenie w wysokości 4.050.000,00 EUR 
(16.886.880,00 zł). Wynagrodzenie płatne będzie zgodnie z harmonogramem określonym w umowie po 
zakończeniu realizacji poszczególnych etapów umowy.  
Powyższa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 30 sierpnia 2013 r. tj. stanu 
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu za I półrocze 2013 r.
Dostawa urządzeń i elementów składowych stacji do przygotowania mas formierskich oraz systemu wybijania i 
odpylania powinna nastąpić w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, natomiast dostawa urządzeń i 
elementów składowych linii formierskiej powinna nastąpić w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez 
którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga Strona. Ponadto Strony przewidziały karę 
umowną na wypadek opóźnienia w realizacji umowy. Ustalone przez Strony kary umowne nie wyłączają 
możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej.
Źródłem finansowania nabywanych aktywów są środki własne Spółki oraz kredyt bankowy.
Pomiędzy firmą SAVELLI S.P.A. i Odlewnią Żeliwa „Śrem” S.A. oraz pomiędzy firmą SAVELLI S.P.A. i Emitentem, a 
także pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. i Emitenta a osobami 
zarządzającymi firmy SAVELLI S.P.A. nie występują powiązania. 
Inwestycja w nową linię produkcyjną pozwoli na znaczne podniesienie efektywności produkcyjnej w aspekcie 
kosztowym, technologicznym i jakościowym umożliwiające Spółce zwiększenie konkurencyjności oraz wejście w 
nieobsługiwane dotychczas obszary rynkowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 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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