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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26.01.2017 r. podpisał z 
Kopex S.A. "Umowę sprzedaży udziałów" na podstawie której Emitent nabył od Kopex S.A. 22.050 udziałów w 
spółce Kopex Foundry Sp. z o.o. za łączną cenę 7.000.000 zł. Cena za udziały płatna będzie w dwóch częściach: 
1.400.000 zł w dniu podpisania umowy oraz 5.600.000 zł w terminie do 30.04.2017 r.

Nabyte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Kopex Foundry Sp. z o.o. i dają prawo do 22.050 
głosów na zgromadzeniu wspólników co stanowi 100% wszystkich głosów. 
Źródłem finansowania nabycia udziałów są środki pochodzące z emisji obligacji Emitenta.
Dodatkowo w "Umowie sprzedaży udziałów" Emitent zobowiązał się, że spółka Kopex Foundry Sp. z o.o. dokona 
spłaty zobowiązań z umów pożyczek z Grupą Kopex na łączną kwotę należności głównej 10.300.000 zł wraz z 
należnymi odsetkami w terminie do 30.04.2017 r., a sprzedający (Kopex S.A.) zobowiązał się do zwolnienia 
zabezpieczeń w postaci zastawu rejestrowego, ustanowionych na rzecz TDJ Equity IV S.A., na udziałach i majątku 
Kopex Foundry Sp. z o.o. w terminie 7 dni od dnia spłaty pożyczek.

Spółka Kopex Foundry z siedzibą w Stalowej Woli specjalizuje się w produkcji odlewów staliwnych i żeliwnych do 
maszyn budowlanych, urządzeń dźwigowych i transportowych, dla górnictwa, hutnictwa, cementowni, energetyki 
oraz przemysłu morskiego i maszyn rolniczych. W wyniku transakcji Grupa PGO uzyska możliwość poszerzenia 
rynków zbytu oraz powiększenia zdolności produkcyjnych i poprawy efektywności poprzez wykorzystanie synergii w 
wielu obszarach działalności.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego 
dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
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