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Treść raportu:

Zgodnie z Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu
08.12.2014r. z Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”) informacji o wyniku weryfikacji
wniosków o płatność do Umów o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej
4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego potwierdza, że w wyniku weryfikacji wniosku o płatność dla projektu nr
POIG.04.03.00-00-950/11 pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów
zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej” do wypłaty zatwierdzono premię technologiczną w
wysokości 3.941.360,97 PLN.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego potwierdza, że w wyniku weryfikacji wniosku o płatność dla projektu nr
POIG.04.03.00-00-954/11 pt.: „ Wdrożenie innowacyjnej wysokowydajnej metody produkcji kół stożkowych
wykorzystującej nawęglanie z preazotowaniem” do wypłaty zatwierdzono premię technologiczną w wysokości
3.908.432,33 PLN.
Spółka informowała o przyznaniu promes premii technologicznej przez BGK oraz przedstawiła warunki wypłaty
dofinansowania w raporcie bieżącym 30/2012 z dnia 31.08.2012r oraz w/w umowy o dofinansowanie zostały
przedstawione w raporcie bieżącym 35/2012 z dnia 16.11.2012 roku oraz zmiany do w/w umowy zostały
przedstawione w dniu 28.08.2013 roku w raportach bieżącym 14/2013, 05/2014; 11/2014, 25/2014; 33/2014 oraz
34/2014.
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