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Treść raportu:

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r., otrzymał od TDJ 
Equity II sp. z o.o. (Zawiadamiający), w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 
zawiadomienie z dnia 27 grudnia 2013 r. o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust.1 pkt.1) oraz ust.4, ustawy o ofercie publicznej niniejszym zawiadamiam, że w wyniku: 
 a. podjęcia w dniu 23.12.2013r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zawiadamiającego uchwały w 
przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, 
 b. a następnie w wyniku złożenia w dniu 23.12.2013r. przez spółkę TDJ S.A. (będącą jedynym wspólnikiem 
Zawiadamiającego) oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym TDJ Equity II sp. z 
o.o. i pokrycia tych udziałów wkładem niepieniężnym w postaci 64.521.000 akcji zwykłych na okaziciela Polska 
Grupa Odlewnicza  S.A.  z siedzibą w Katowicach wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000305325, 
stanowiących 67% kapitału zakładowego spółki.

w dniu 23.12.2013 r., Zawiadamiający przekroczył 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Polska Grupa 
Odlewnicza S.A. z siedzibą w Katowicach.

Przed dniem 23 grudnia 2013r. Zawiadamiający nie posiadał akcji spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. z 
siedzibą w Katowicach.
Aktualnie Zawiadamiający posiada bezpośrednio 64.521.000 akcji spółki Polska Grupa Odlewnicza  S.A. z 
siedzibą w Katowicach, które to akcje stanowią 67% kapitału zakładowego tej spółki oraz dają prawo do 
64.521.000 głosów, stanowiących 67% ogólnej liczby głosów.

Nie istnieją podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki Polska 
Grupa Odlewnicza S.A. z siedzibą w Katowicach.

Zawiadamiający nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. w 
okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.
Zawiadamiający wyjaśnia także, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c tj. osoby trzecie, z 
którymi Spółka zawarła umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
Opisana powyżej zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów spółki Polska Grupa Odlewnicza  S.A. związana jest z 
porządkowaniem struktury Grupy TDJ, poprzez przeniesienie akcji spółek publicznych do dedykowanych im spółek 
celowych.”

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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