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Treść raportu:

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu (Emitent) informuje, że w dniu 23 października 2015 roku otrzymał
podpisaną obustronnie umowę na sprzedaż złomów z Walcownią Metali „DZIEDZICE” S.A. z siedzibą w
Czechowicach-Dziedzicach (Dziedzice). Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie przez Emitenta złomu
miedzi klasy 1.01.1K, 1.01.1T, 1.01.1, 1.02.1,1.02.3, złomu mosiądzu klasy 1.05, 1.06, 1.07,1.08,1.09,1.10,1.11
oraz innych surowców oraz złomów. Przewidywane miesięczne ilości dostaw złomów miedzi wynoszą 400 ton,
pozostałe złomy w ilościach wynikowych. Cena 1 tony złomu określana będzie przez notowania miedzi na LME,
średni kurs dolara oraz współczynnik ustalony przez Strony umowy. Umowa w szczególnych przypadkach
przewiduje możliwość dokonywania transakcji „na otwartej giełdzie”. Umowa sprzedaży złomów została zawarta
na czas nieokreślony. 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. W ocenie Zarządu minimalna wartość
przychodów z podpisanej umowy wyniesie 100.000.000 PLN rocznie. Umowa, o której mowa powyżej została
uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż szacunkowa wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych
Spółki oraz z uwagi na jej znaczenie dla realizacji nowej 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).

KREZUS Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emi tenta)
KREZUS SA

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)
87-100

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Toruń

(kod pocztowy)

(miejscowość )

Włocławska

187
(ulic a)

(numer)

+48 56 656 26 62

+48 56 656 26 28
(tel efon)

(fax)

biuro@krezus.com

www.krezus.com
(e-mail)

(www)

526-10-32-881

011154542
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2015-10-23

Jacek Ptaszek

Prezes Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

