NFI KREZUS SA

RB 6 2013
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2013

2013-02-15

Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NFI KREZUS SA
Temat

Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, że w dniu 15 lutego 2013 roku zawarł ze
spółką indonezyjską PT. MANUSELA PRIMA MINING z siedzibą w miejscowości Piru, na wyspie Seram, w
Prowincji Maluku, w Indonezji („Sprzedający”) umowę kupna–sprzedaży („Umowa”). Przedmiotem powyższej
Umowy jest wyłączna sprzedaż Emitentowi rudy niklu z bloku GUNUNG TINGGI na terenie wyspy Seram, w
prowincji Maluku, w Indonezji. Umowa określa gatunek niklu w przedziale od 1,4% - 1,59%. Umowa przewiduje
realizację zakupu rudy niklu w ilości ponad 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) +/-10% mokrych ton metrycznych
na miesiąc, do grudnia 2014 roku lub/i zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym pozwoleń na
sprzedaż rudy niklu z Ministerstwa Energii i Surowców mineralnych oraz Ministerstwa Handlu Republiki Indonezji.
Załadunek rudy niklu rozpocznie się jak najszybciej po zakończeniu niezbędnych prac w porcie. Pozostałe warunki
Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera
postanowień dotyczących kar umownych. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej
szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).
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