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Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 28 kwietnia br. 
Radpol S.A. (Emitent) przekazuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację od Spółki zależnej Finpol Rohr Sp z o. 
o. z siedzibą w Warszawie (dalej Finpol), iż zakończone zostały działania zmierzające do przeniesienia produkcji z 
Warszawy do Kolonii Prawiedniki koło Lublina. Przeniesienie produkcji miało związek z wygaśnięciem umowy 
dzierżawy terenu w Warszawie, a konsolidacja produkcji umożliwi wykorzystanie długoterminowych inwestycji 
związanych z rozbudową zakładu w Kolonii Prawiedniki. 

Otwarty w zeszłym roku nowoczesny wydział preizolacji w tamtejszym zakładzie jest w stanie samodzielnie 
produkować systemy ciepłownicze oraz zapewnić ciągłość dostaw klientom grupy w nadchodzących latach. 
Przeprowadzona konsolidacja produkcji umożliwi też ograniczenie kosztów oraz dalsze uproszczenie struktur 
korporacyjnych i pogłębienie efektów synergii między zakładami w grupie.

Jednocześnie Emitent przypomina, iż w dniu 30 listopada br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) 
podjęło uchwałę nr 3 o dokonaniu połączenia Emitenta jako Spółki przejmującej z Finpol jako Spółką 
Przejmowaną (uchwały podjęte przez NWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 1 grudnia br. - 
raport bieżący nr 42/2015). Formalne włączenie Finpol w struktury Emitenta nastąpi w dniu rejestracji połączenia 
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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