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Treść raportu:

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu (Emitent) informuje, że w dniu 02 listopada 2015 roku zawarł
umowę o współpracy w zakresie organizacji sprzedaży i pozyskania klientów z firmą KARO-BHZ Sp. z o.o. (Karo).
Karo zobowiązuje się pozyskiwać dostawców surowców niezbędnych do realizacji umów zawartych przez
Emitenta, oraz udostępnić całą infrastrukturę i specjalistyczne środki transportu potrzebne do realizacji zawartych
kontraktów. Umowa o współpracy 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. Umowa, o której mowa powyżej została uznana za istotną z uwagi na jej znaczenie dla realizacji
strategii rozwoju Emitenta, oraz z uwagi na fakt, iż Pan Jacek Ptaszek obecny Prezes Zarządu Emitenta jest
równocześnie Prezesem Zarządu Karo oraz jej 99% udziałowcem, w związku z powyższym pomiędzy podmiotami
nie istnieje konflikt interesów oraz efekt konkurencyjności.
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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