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Treść raportu:

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, że w związku z przyjęciem i realizacją przez
spółkę zależną Emitenta – Odlewnię Żeliwa „Śrem” S.A. zamówień złożonych przez spółkę Temming GmbH &
CO.KG z siedzibą w Niemczech wartość obrotów z tą spółką, w okresie od publikacji raportu bieżącego nr 5/2014 z
dnia 08 kwietnia 2014 r. do dnia 24 marca 2015 r. wyniosła 15.263.029,37 zł.
Powyższa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. tj. stanu
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
Umową o najwyższej wartości jest zamówienie ramowe z dnia 12 lutego 2015 r. na kwotę 228.416,40 EUR
(943.062,79 zł), którego przedmiotem jest dostawa odlewów żeliwnych elementów układów hamulcowych dla
przemysłu motoryzacyjnego. 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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