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Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów (Emitent) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2011 r. spółka zależna, PWC Odra S.A. (PWC
Odra, Zamawiający), otrzymała potwierdzenie przyjęcia do realizacji przez Cargill NV Cargill Cocoa & Chocolate z
siedzibą w Belgii (Dostawca, Cargill) zamówienia na dostawę czekolady w płynie (Zamówienie).
W związku z potwierdzeniem przyjęcia do realizacji przez Dostawcę zamówienia, o którym mowa powyżej łączna
wartość zamówień zleconych do realizacji przez Emitenta oraz PWC Odra do Cargill w okresie ostatnich 12
miesięcy, po przeliczeniu według średniego kursu NBP na dzień 14 grudnia 2011 r., wyniosła ok 12,9 mln zł.
Zamówieniem o najwyższej wartości zleconym Dostawcy do realizacji w okresie ostatnich 12 miesięcy jest
zamówienie zlecone do realizacji przez PWC Odra w dniu 14 grudnia 2011 r., którego wartość wynosi ok. 1,16 mln
euro, co po przeliczeniu według średniego kursu NBP na dzień 14 grudnia 2011 r. odpowiada kwocie ok. 5,31 mln
zł. Termin realizacji Zamówienia ww. surowca przypada na okres od stycznia 2012 r. do końca grudnia 2012 r.
Zgodnie z warunkami Zamówienia, w przypadku opóźnień w terminie płatności z tytułu realizacji Zamówienia,
Dostawca obciąży Zamawiającego karą w wysokości półtorakrotności odsetek ustawowych. Pozostałe warunki
Zamówienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.
Jako kryterium uznania łącznej wartości zamówień za znaczące przyjęto wartość 10% kapitałów własnych
Emitenta.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych (G)
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