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Treść Raportu:

Zarząd Korporacja KGL S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent” ) przekazuje niniejszy raport w
nawiązaniu do raportów bieżących nr 44/2016 z dnia 29.07.2016, 53/2016 z dnia
23.09.2016 r oraz 69/2016 z dnia 27.12.2016 r dotyczących podpisania warunkowej
umowy przedwstępnej w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce MOULDS Sp. z
o.o. z siedzibą w Niepruszewie ( dalej „MOULDS”).

nabycia

Spółka informuje, że w dniu 13.01.2017 roku Emitent zawarł ostateczną umowę
nabycia ww. udziałów. Rozmowy w sprawie nabycia udziałów w tej spółce trwały od
lipca 2016 r. (o czym Spółka informowała raportami bieżącymi, o których mowa wyżej).
MOULDS jest komplementariuszem spółki FFK Moulds Sp. z o.o. Sp. k (dalej FFK).
Zakup udziałów w MOULDS daje spółce pełną kontrolę nad FFK. FFK prowadzi
działalność w obszarze komplementarnym dla Grupy KGL tj. zajmuje się
projektowaniem i budową form do maszyn termoformujących oraz doradztwem
technicznym w zakresie termoformowania.
FFK swoje produkty oferuje na rynku polskim oraz rynkach UE (Czechy, Estonia,
Niemcy, Litwa, Łotwa, Włochy), a także światowych (Szwajcaria, Norwegia, Rosja,
Białoruś, Ukraina, czy RPA i Chile). W roku 2004 FFK rozszerzyła działalność o
doradztwo techniczne w zakresie szeroko rozumianego termoformowania – zarówno
form jak i maszyn termoformujących.
Wraz z nabyciem udziałów Emitent nabył know-how w zakresie projektowania i
budowy form, które zostanie wykorzystane w ramach prac CBR (projektowanie i
produkcja form).
Wprowadzenie FFK do struktury Grupy KGL pozwoli również zoptymalizować koszt
produkcji narzędzi.
Przejęcie FFK wzmocni, zatem pozycję konkurencyjną Emitenta i może mieć korzystny
wpływ na wyniki finansowe Grupy KGL.
Umowa ta została uznana za istotną z uwagi na możliwy znaczący wpływ na sytuację
gospodarczą i finansową Grupy KGL ze względu na znaczący potencjalny wpływ na
pozycję konkurencyjną Grupy KGL oraz na jej perspektywy rozwoju w przyszłości.
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