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Zarz d Spó ki Krezus S.A. („Emitent”) informuje, e w dniu 31 maja 2013 roku otrzyma orygina podpisanego listu
intencyjnego ze spó
akcyjn LA SOCIETE GUINEENNE DE PATRIMOINE MINIER („SOGUIPAMI”), z siedzib w
Konakry, Republika Gwinei. Podpisanie niniejszego listu intencyjnego ma na celu ustalenie warunków
szczególnych wspó pracy pomi dzy Emitentem a SOGUIPAMI na rzecz rozwoju i zagospodarowania istniej cych
zasobów kopalnianych w Republice Gwinei.
Przedmiotem dzia alno ci SOGUIPAMI jest promowanie i negocjowanie lokalizacji spó ek gwinejskich i
wydobywczych do przerobu rud na miejscu, zarz dzanie portfelem górniczym Pa stwa, w szczególno ci
zarz dzanie obejmowaniem udzia ów Pa stwa w spó kach górniczych na rzecz Skarbu Pa stwa Republiki Gwinei.
SOGUIPAMI mo e dokonywa wszelkich operacji niezale nie od ich rodzaju, prawnych, gospodarczych i
finansowych, cywilnych i handlowych, maj cych zwi zek z eksploatacj , transportem, wprowadzaniem na rynek i
marketingiem rud i produktów pochodnych oraz operacji wszelkiego rodzaju maj cych faworyzowa bezpo rednio
lub po rednio zarz dzanie, wzrost i podnoszenie warto ci górniczej spó ki, jej poszerzanie lub rozwój.
Emitent jest spó
matk KREZUS EXPLORATION GUINEE SA i KREZUS MINING GUINEE SA Przedmiotem
dzia alno ci Emitenta s poszukiwania, eksploracja, rozwój zasobów kopalnianych w celu oddania ich do
eksploatacji jak równie wszelkie dzia ania z tym zwi zane, takie jak realizowanie infrastruktur górniczych,
transport, ewakuowanie i wprowadzanie na rynek wydobytych surowców mineralnych. Emitent zamierza prowadzi
poszukiwania geologiczne i górnicze, dotycz ce przyznanych mu w przysz ci koncesji w jak najlepszych
terminach i nawi za z SOGUIPAMI umow o wspó pracy w celu zrealizowania pozwole na poszukiwania.
W niniejszym li cie intencyjnym SOGUIPAMI zobowi zuje si do wspó pracy w ramach poszukiwa i eksploatacji
górniczej w Republice Gwinei; podejmowania wszelkich dzia
administracyjnych w celu uzyskania wszelkich
wiadectw górniczych oraz uzyskania wszelkich zezwole i u atwie ze strony w adz Pa stwowych; dostarczania
niezb dnych ksi g wieczystych do budowy Infrastruktury; oddawania do dyspozycji spó ki wykwalifikowanego
personelu Gwinejskiego w zale no ci od potrzeb spó ki; wspó pracy w ramach wykonywania us ug (ci gnienia
geologiczne i geofizyczne czyli zbieranie danych, analiza, interpretacja i zalecenia) ze spó kami górniczymi lub z
administracj górnicz ; identyfikowania stref, w których mo e wyst powa boksyt i inne minera y jako ciowe, w
zale no ci od wyboru dokonanego przez geologów gwinejskich i polskich; wspó pracy przy poszukiwaniu i
eksploatacji innych rud, takich jak z oto i metale b
ce podstawami stopu, wspó pracy w ramach przerobu na
miejscu boksytu w aluminium, przy minimalnym przerobie dwóch milionów ton rocznie; oddania, do dyspozycji
spó ki, gwinejskiego wykwalifikowanego personelu, w zale no ci od zapotrzebowania Emitenta w Gwinei.
Natomiast Emitent zobowi zuje si do uruchamiania finansów niezb dnych do rozpocz cia robót
poszukiwawczych, w ramach zezwole na poszukiwania, jakie uzyska; organizowania do wiadczonej kadry
in ynierów, którzy, wraz z geologami gwinejskimi, b
bra udzia we wszystkich etapach poszukiwa oraz
poszukiwa geologicznych i geofizycznych i przy rozwijaniu projektów górniczych; dostarczania technologii,
wyposa enia i know-how przy produkcji i obróbce surowców mineralnych; oddawania do dyspozycji nowej spó ki
poszukiwawczej w Gwinei, wyspecjalizowanych i nowoczesnych przyrz dów mierniczych i do poszukiwa
geologicznych; pomagania w szkoleniu personelu gwinejskiego w dziedzinie sektora górniczego; podejmowania
wszelkich niezb dnych postanowie , wynikaj cych z Kodeksu górniczego, potrzebnych do realizacji i przerobu na
miejscu wydobytych surowców w produkt po redni lub ko cowy.
Dodatkowo Emitent zobowi za si do nieodp atnego przekazania na rzecz SOGUIPAMI 10% udzia ów w spó ce
KREZUS EXPLORATION GUINEE SA i 15% w spó ce KREZUS MINING GUINEE SA. Przekazanie to odb dzie si
na podstawie odr bnych umów, a warunki wspó pracy zostan potwierdzone w statutach w/w spó ek.
Niniejsza informacja uznana zosta a za istotn z uwagi na jej znaczenie dla realizacji przysz ej strategii rozwoju
Emitenta.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach publicznych - informacje poufne.
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