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Tre

raportu:

Zarz d Spó ki Krezus S.A. z siedzib w Toruniu („Spó ka”) informuje, e w dniu 4 czerwca 2013 roku Rada
Nadzorcza Spó ki przyj a uchwa nr 01/06/13 i zatwierdzi a now Strategi Spó ki Krezus S.A. na lata 2013 –
2016 przedstawion przez Zarz d. Strategia przewiduje prowadzenie przez Spó
dzia alno ci poszukiwawczej, a
nast pnie prowadzenie wydobycia i sprzeda surowców mineralnych lub odsprzeda koncesji wydobywczych w
ramach wybranej specjalizacji i koncentracji surowcowej, tj. poszukiwania i wydobycia tylko wybranych surowców
mineralnych. W pierwszym etapie obszarem zainteresowania Spó ki s surowce mineralne z wy czeniem ropy i
gazu. W trakcie rozwoju Spó ki mo liwe b dzie poszerzenie zakresu operowania o rop i gaz ziemny. Priorytetem
dla Spó ki b dzie pozyskiwanie koncesji na rynku pierwotnym, przy otwarto ci na wykorzystanie atrakcyjnych
mo liwo ci pojawiaj cych si na rynku wtórnym. Spó ka mo e równie wchodzi w projekty buduj ce warto
poprzez dalsz pionow integracj dzia alno ci – np. przerób surowców.
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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