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Treść raportu:

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu (Emitent) informuje, że w dniu 22 października 2015 roku zawarł z
METRACO S.A. z siedzibą w Legnicy (Metraco) umowę ramową na sprzedaż i dostarczenie materiału.
Przedmiotem umowy ramowej jest sprzedaż i dostarczenie przez Emitenta złomu miedzi klasy 1.01.1, złomu
miedzi klasy 1.02.01 lub klasy 1.01.03, złomu stopów miedzi – brązy, mosiądze w różnej postaci, produktów i
półproduktów miedzi – katody, anody, odlewy miedzi, materiałów miedzionośnych w postaci zużytych sprzętów
elektrycznych i elektronicznych i innych materiałów w różnej postaci zawierających miedź. Warunki handlowe
każdej sprzedaży i dostarczenia materiału przez Emitenta na rzecz Metraco, a w szczególności asortyment, ilość
materiału, cenę oraz termin realizacji i warunki płatności, Strony określą w umowie szczegółowej. Umowa
ramowa została zawarta na czas określony – 10 lat od daty zawarcia. Pozostałe postanowienia Umowy nie
odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień
dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartości w złotych
200 tys. euro. Spółka Metraco jest w 100% własnością spółki KGHM Polska Miedź S.A. Niniejsza informacja
uznana została za istotną z uwagi na jej znaczenie dla realizacji przyszłej strategii rozwoju 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).
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