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Treść raportu:

Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. Zarząd spółki zależnej Emitenta –
Odlewni Żeliwa „ŚREM” S.A., podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu przekształcenia spółki pod firmą
Odlewnia Żeliwa „ŚREM” S.A. (Spółka Przekształcana) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą
Odlewnia Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o.”
Zgodnie z przyjętym Planem przekształcenia, na podstawie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka
Przekształcana zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działała pod
firmą Odlewni Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o. (Spółka Przekształcona).
Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosił 21.466.440,00 zł i będzie się dzielił na 357.774 udziały o
wartości nominalnej 60,00 zł każdy udział. Wysokość kapitału zakładowego w wyniku przeprowadzonego
przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie ulegnie zmianie.
Spółka Przekształcana stanie się Spółką Przekształconą w dniu wpisu Spółki Przekształconej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy. Właściwy sąd rejestrowy z urzędu
wykreśli Spółkę Przekształcaną z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Spółce Przekształconej będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej. Spółka
Przekształcona pozostanie podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane
Spółce Przekształcanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.
Emitent, będący jedynym akcjonariuszem Spółki Przekształcanej uczestniczącym w przekształceniu stanie się z
dniem przekształcenia jedynym wspólnikiem Spółki Przekształconej.
Udziały Spółki Przekształconej będą przysługiwały Emitentowi jako jedynemu akcjonariuszowi Spółki
Przekształcanej w ten sposób, że w zamian za 6 akcji w Spółce Przekształcanej o wartości nominalnej 10,00 zł
każda, dotychczasowy jedyny akcjonariusz Spółki Przekształcanej otrzyma 1 udział Spółki Przekształconej o
wartości nominalnej 60,00 zł.
Z uwagi na fakt, że Spółka Przekształcana jest spółką jednoosobową, nie dopuszcza się możliwości nie złożenia
przez jedynego akcjonariusza oświadczenia o nie uczestniczeniu w Spółce Przekształconej. W przypadku nie
złożenia przez jedynego akcjonariusza oświadczenia o uczestnictwie w Spółce Przekształconej, przekształcenie
nie dojdzie do skutku. W związku z powyższym nie przewiduje się wypłat dla akcjonariuszy nieuczestniczących w
Spółce Przekształconej.
Przekształcenie formy prawnej Odlewni Żeliwa „ŚREM” S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest
elementem procesu porządkowania Grupy PGO, realizowanego w ramach „Strategii PGO na lata 2017-2020” i ma
na celu wprowadzenia jednolitej formy prawnej dla spółek zależnych Emitenta.
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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