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Treść raportu:

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 czerwca 2016 r. Odlewnia Żeliwa
„ŚREM” S.A. zawarła z Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. (spółki zależne Emitenta) warunkową umowę nabycia 684.005
akcji własnych w celu umorzenia za wynagrodzeniem w wysokości 34,12 zł za jedną akcję tj. za łączną kwotę
23.338.250,60 zł, a akcjonariusz – Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. wyraził zgodę na umorzenie tych akcji. Warunkiem
nabycia akcji własnych jest podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Odlewni Żeliwa „ŚREM” S.A. uchwały
wyrażającej zgodę na nabycie tych akcji w celu ich umorzenia.
Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Odlewnia Żeliwa „ŚREM” S.A. (Spółka) w dniu 16 czerwca 2016 r.
wyraziło zgodę na nabycie przez Spółkę od akcjonariusza Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. 684.005 akcji własnych w
celu umorzenia za wynagrodzeniem w wysokości 34,12 zł za jedną akcję tj. za łączną kwotę 23.338.250,60 zł.
W związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Odlewnia Żeliwa
„ŚREM” S.A. podjęło uchwałę o umorzeniu 684.005 akcji własnych o wartości nominalnej 10,00 zł każda tj. o
łącznej wartości nominalnej 6.840.050,00 zł i obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 6.840.050,00 zł do kwoty
24.269.950,00 zł.
Zawarcie umowy nabycia akcji własnych oraz umorzenie tych akcji i obniżenie kapitału zakładowego Odlewni
Żeliwa „ŚREM” S.A. dokonywane jest w celu stopniowego porządkowania struktury Grupy Kapitałowej Polska
Grupa Odlewnicza.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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