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Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z zawarciem w dniu 19 sierpnia 2014 roku
pomiędzy Emitentem, a trzema spółkami z Grupy Eurocash w tym z Eurocash S.A. ramowej umowy sprzedaży o
szacowanej w perspektywie kolejnych 12 miesięcy wartości ok. 3,0 mln zł oraz w związku z zawarciem w tym
samym dniu pomiędzy spółką zależną od Emitenta PWC Odra S.A. (PWC Odra), a spółkami z Grupy Eurocash
dwóch aneksów do obowiązujących umów regulujących współpracę pomiędzy PWC Odra a Grupą Eurocash,
Emitent dokonał szacunku łącznej wartości obrotów pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów, a
spółkami z Grupy Eurocash w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, które (z uwzględnieniem wskazanej
szacowanej wartości umowy zawartej w dniu 19 sierpnia 2014 r.) wyniosą ok. 14,2 mln zł. Jednocześnie Emitent
informuje, że zawarte przez Emitenta oraz PWC Odra umowy ze spółkami z Grupy Eurocash nie określają
wolumenu ani terminu dostaw, które odbywać się będą na podstawie zleceń cząstkowych składanych przez
poszczególne jednostki należące do Grupy Eurocash.
Emitent szacuje, iż największa część łącznej szacowanej wartości obrotów w wysokości ok. 80% realizowana
będzie pomiędzy PWC Odra a spółkami z Grupy Eurocash w głównej mierze na podstawie ramowej umowy
sprzedaży zawartej w lipcu 2013 r. (obecnie aneksowanej). Na mocy ww. umowy PWC Odra dokonuje sprzedaży
na rzecz spółek z Grupy Eurocash asortymentu produktów spożywczych w oparciu o indywidualne zamówienia
cząstkowe składane przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład ww. podmiotów. Jednocześnie umowa
określa, zaktualizowane na mocy jednego ze wskazanych powyżej aneksów, ramowe zasady prowadzenia
promocji oraz działań marketingowych produktów PWC Odra ze strony spółek z Grupy Eurocash. Umowa, o której
mowa powyżej nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych a zasady współpracy ustalone na jej
podstawie nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.
Jako kryterium uznania łącznej szacunkowej wartości umów za znaczącą przyjęto 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 przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [I]
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