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Tre

raportu:

W nawi zaniu do raportu bie cego nr 29/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zawarcia z Krajow Spó
Cukrow S.A. ramowej umowy o wspó pracy handlowej w zakresie sprzeda y oraz dostaw cukru (Umowa) oraz
raportu bie cego nr 10/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie aneksu do Umowy, Zarz d Z.P.C "Otmuchów"
S.A. (Emitent) informuje, i w dniu 13 sierpnia 2014 roku zawar kolejny aneks do Umowy (Aneks), na mocy
którego zaktualizowano dotychczasowe warunki handlowe dostaw cukru przy jednoczesnym wyd eniu do dnia
30 wrze nia 2016 roku terminu jej obowi zywania. Dodatkowo na mocy Aneksu ustalony zosta aktualny
harmonogram realizacji zamówie uwzgl dniaj cy wolumen dotychczas zrealizowanych dostaw w ramach
Umowy na poziomie ok. 30% pierwotnie za onej minimalnej warto ci dostaw, jak równie dodatkowy wolumen
dostaw uwzgl dniaj cy wyd ony termin obowi zywania Umowy.
Jednocze nie Emitent informuje, i ustalony na mocy Aneksu harmonogram dostaw uwzgl dniaj cy wolumen
dodatkowy zast puje ilo ciowe oraz warto ciowe parametry Umowy wskazane w przywo anym raporcie bie cym
nr 29/2012. W ramach zawartego aneksu warto kontraktu od dnia jego zawarcia do dnia 30 wrze nia 2016 roku
wyniesie nie mniej ni 12,0 mln z oraz nie wi cej ni 18,0 mln z .
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