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Treść raportu:

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28.08.2015 r. spółka 
zależna Emitenta - Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. objęła w podwyższanym kapitale zakładowym spółki Skylark 4 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Black spółka komandytowo-akcyjna, 1.000.000 akcji zwykłych 
imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł. Odlewnia 
Żeliwa Śrem S.A. objęła akcje po cenie emisyjnej 74,66 zł za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę 74.660.000,00 zł w 
zamian za wkład niepieniężny w postaci:
 - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa, których 
użytkownikiem wieczystym jest Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. o łącznym obszarze 38,1691ha i dla których Sąd 
Rejonowy w Śremie prowadzi księgi wieczyste nr PO1M/00002080/9, PO1M/00045965/0, PO1M/00006422/7, 
PO1M/00050357/3, PO1M/00050358/0, PO1M/00045962/9, PO1M/00045963/6, PO1M/00045964/3, 
PO1M/00006269/6, PO1M/00006256/2, PO1M/00010317/9, PO1M/00046518/9, PO1M/00017399/6, 
PO1M/00006922/2, PO1M/00007035/4 oraz własności stanowiących odrębne nieruchomości budynków i 
urządzeń, których właścicielem  jest Odlewnia Żeliwa Śrem S.A.;
 - prawa własności lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 
854,10 m2 dla której Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgę wieczystą nr PO1M/00047356/2;
 - nakładów inwestycyjnych w postaci prac modernizacyjnych w budynkach odlewni A i B, przebudowy szatni w 
budynku socjalnym na pomieszczenia biurowe, modernizacji zamkniętego obiegu wody chłodzącej układu 
chłodzenia pieców indukcyjnych;
oraz wkład pieniężny w wysokości 4.829,13 zł.

W wyniku objęcia przez Odlewnię Żeliwa „ŚREM” S.A. akcji w podwyższanym kapitale zakładowym spółki Skylark 4 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Black spółka komandytowo-akcyjna i w celu przeniesienia wkładu 
niepieniężnego na spółkę Skylark 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Black spółka komandytowo-akcyjna
zawarta została pomiędzy spółkami umowa przenosząca prawo użytkowania wieczystego gruntu, własności 
budynków i urządzeń oraz umowa przeniesienia własności nieruchomości i nakładów  inwestycyjnych. 

Wartość akcji objętych przez Odlewnię Żeliwa Śrem S.A. przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu 
na dzień 31.03.2015 r. tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.

Emitent w wyniku nabycia od spółki Skylark 4 Sp. z o.o. ogółu praw i obowiązków komplementariusza w spółce 
Skylark 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Black spółka komandytowo-akcyjna jest jej 
komplementariuszem. Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. nabyła od dotychczasowego akcjonariusza tej spółki wszystkie 
50.000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości 1,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł za 
łączną cenę 159.353,56 zł.
W wyniku dokonanych transakcji Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. posiada 50.000 akcji zwykłych imiennych serii A i 
1.000.000 akcji zwykłych imiennych serii B stanowiących łącznie 100% udziału w kapitale zakładowym i dających 
1.050.000 głosów na walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 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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