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Treść raportu:

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, że w związku z przyjęciem i realizacją przez
Odlewnię Żeliwa „Śrem” S.A. (spółka zależna Emitenta), zamówień złożonych przez spółki grupy John Deere
GmbH & Co. KG z siedzibą w Niemczech łączna wartość obrotów z tego tytułu, w okresie od publikacji raportu
bieżącego nr 6/2014 z dnia 20 maja 2014 r., wyniosła 13.761.685,83 zł.
Powyższa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. tj. stanu
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
Odlewnia Żeliwa „Śrem” S.A. dokonuje na rzecz grupy John Deere GmbH & Co. KG sprzedaży odlewów
wykorzystywanych w przemyśle maszyn i urządzeń rolniczych.
Zamówienia ze strony grupy John Deere GmbH & Co. KG są składane i modyfikowane na bieżąco w sposób
ciągły, a zamówieniem o najwyższej wartości realizowanym w okresie objętym niniejszym raportem jest
zamówienie z dnia 18 listopada 2014 r. na kwotę 24.323,60 EUR (97.566,82 zł). 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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