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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21.11.2017 r. uzyskał od spółki zależnej Odlewnia Żeliwa 
"Śrem" S.A. informację o otrzymaniu przez tę spółkę, podpisanej w dniu 20.11.2017 r. ze strony Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju (Instytucja Pośrednicząca) „Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (Umowa). Przedmiotem Umowy jest określenie zasad udzielenia przez 
Instytucję Pośredniczącą dofinansowania realizacji projektu pt. „Innowacyjna, wykorzystująca analizę termiczną 
ATD, technologia wytwarzania samozasilającego się, wysokojakościowego żeliwa do produkcji odlewów nowej 
generacji o podwyższonych parametrach jakościowych”, oraz prawa i obowiązki stron, związanych z realizacją 
projektu.
Całkowity koszt realizacji projektu, a zarazem całkowita wysokość wydatków kwalifikowanych zgodnie zasadami w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, wynosi 
37.049.906,12 zł. Przyznane spółce OŻ Śrem S.A. przez Instytucję Pośredniczącą dofinansowanie wynosi 42,55% 
całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu i nie może przekroczyć kwoty 
15.764.746,62 zł. Kwalifikowalność wydatków dla projektu obejmuje okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

Celem projektu jest opracowanie nowej, opartej na analizie krzywej stygnięcia zautomatyzowanej technologii 
wytopów żeliwa, której zastosowanie pozwoli wyeliminować wady stosowanych obecnie na świecie technologii 
odlewniczych. Po zakończeniu realizacji projektu jego wyniki zostaną wdrożone do bieżącej działalności Odlewni 
Żeliwa "Śrem" S.A. Efektem podjętych działań będzie rozszerzenie oferty Spółki o nowe produkty posiadające 
istotne przewagi konkurencyjne wobec dotychczasowych rozwiązań.

Projekt stanowi realizację jednego z podstawowych celów przyjętej przez Emitenta „Strategia PGO na lata 
2017-2020”, dotyczących wdrożenia automatyzacji produkcji.

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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