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Tre

ce i okresowe

raportu:

Zarz d Spó ki Krezus S.A. („Emitent”) informuje, e w dniu 11 lutego 2013 roku zawar ze spó
Nickel Mining
Indonesia Pte. Ltd. z siedzib w Singapurze („NMI”) umow wspó pracy. Przedmiotem niniejszej umowy jest
ustalenie zasad wspó pracy oraz wiadczenia przez NMI us ug zwi zanych z organizacj i prowadzeniem
eksploatacji z rudy niklu obj tych koncesjami spó ki indonezyjskiej PT Manusela Prima Mining z siedzib w
miejscowo ci Piru, na wyspie Seram, w Prowincji Maluku w Indonezji („Projekt”), a tak e wspó pracy zwi zanej ze
sprzeda rudy niklu na rynkach ca ego wiata. NMI posiada zdolno do zorganizowania eksploatacji z rudy
niklu na terenie Indonezji, a tak e posiada wiedz i do wiadczenie w sprzeda y rudy niklu. NMI zobowi zuje si
doprowadzi do podpisania umowy zakupu–sprzeda y rudy niklu pomi dzy Emitentem a spó
PT Manusela
Prima Mining. Strony ustali y, e po spe nieniu si powy szego warunku oraz po uprzednim ca kowitym
skompensowaniu kosztów poniesionych przez Emitenta na rzecz Projektu, sprzeda rudy niklu b dzie odbywa a
si na zasadzie równego podzia u zysków. Umowa zosta a uznana za znacz
ze wzgl du na fakt, i jej
szacunkowa warto przekracza 10% kapita ów w asnych Emitenta.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych oraz warunków
uznawania za równowa ne informacji wymaganych przepisami prawa pa stwa nieb
cego pa stwem
cz onkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).
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