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Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy w zakresie dostaw złomów aluminiowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu (Emitent) informuje, że w dniu 29 października 2015 zawarł umowę o
współpracy w zakresie dostaw złomów aluminiowych z Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie (Impexmetal).
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie przez Emitenta złomu aluminium: sektor, linka, offset, odpad
poprodukcyjny w gat. 1050A (blachy taśmy oraz cekiny), złom aluminium stopowe: seria 5xxx, 8xxx, 3xxx, oraz złom
aluminium-spożywka. Intencją stron są realizacje dostaw złomu w ilości 500 ton miesięcznie. Strony ustalają, że
cena złomu dla poszczególnych klas złomów będzie ustalana każdorazowo w oparciu o aktualne warunki rynkowe.
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 33.600.000 PLN rocznie, według
aktualnych cen aluminium na LME i aktualnego kursu dolara. 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 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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