Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 20.01.2014 r.

Temat:

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Emitent informuje, iż zawarł w dniu 20 stycznia 2014 roku z Global Pollena S.A. umowę ramową na
dostawy wyrobów chemii gospodarczej.
W ramach zawartej umowy, Emitent będzie zlecał Global Pollenie S.A. wytworzenie i dostawę
produktów, których listę asortymentową i ceny zawiera załącznik do umowy. Produkty te będą
wytwarzanie, według technologii i receptur opracowanych przez Emitenta. Lista ta może być na
bieżąco zmieniana i uzupełniana za zgodą obu stron, w zależności od potrzeb, bez potrzeby zmiany
zawartej umowy.
Dostarczone przez Global Pollenę S.A. wyroby stanowią uzupełnienie własnej oferty produktowej.
Dzięki temu Emitent posiada możliwość sprostania oczekiwaniom swoich kluczowych klientów, w
zakresie kompleksowej dostawy palety produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej.
W ramach tej umowy strony przewidują również tworzenie wspólnej platformy zakupowej
komponentów do produkcji swoich wyrobów, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie efektu skali
zakupowej i tym samym uzyskanie korzystniejszej ceny.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony i przewiduje sześciomiesięczny okres wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec następnego roku kalendarzowego. Umowa nie może być jednak
wypowiedziana wcześniej, niż ze skutkiem na koniec 2018 roku. Emitent może wypowiedzieć umowę
ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnych, powtarzających się opóźnień w dostawach,
oraz powtarzających się, istotnych i zawinionych przez Global Pollenę S.A., wad jakościowych
dostarczanych produktów. Wypowiedzenie może nastąpić po uprzednim doręczeniu pisemnego
pisma ze wskazaniem naruszeń, wraz z wezwaniem do usunięcia uchybień w terminie no najmniej
miesięcznym, licząc od doręczenia wezwania i jest skuteczne w razie braku usunięcia uchybień w
wyznaczonym terminie.
Umowa nie przewiduje zapłaty kar umownych w związku z jej nienależytym wykonaniem. Umowa nie
przewiduje warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu
umów.

Zawarcie umowy ramowej stanowi kontynuację współpracy pomiędzy podmiotami na
dotychczasowych zasadach, która dotychczas odbywała się na bazie roboczych ustaleń pomiędzy
spółkami. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od warunków obowiązujących dotychczas.
Emitent informuje zarazem, iż Global Pollena S.A. jest podmiotem zależnym od Global Cosmed Group
sp. z o.o. sp.k., do której to spółki Emitent dostarcza wyroby na podstawie umowy dostawy z dnia 12
września 2008 roku wraz z późniejszymi aneksami, opisanej szczegółowo w pkt 6.4 Prospektu
Emisyjnego, opublikowanego na stronie internetowej Emitenta. Jest to umowa ramowa dostawy
towarów na rzecz Global Cosmed Group sp. z o.o. sp.k. min. pod markami bobini, bobini baby, Apart
oraz Sofin.
Łączny szacowany obrót za okres 5 lat, liczony zgodnie z § 2 ust 2. Rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 - dalej
"Rozporządzenie"), pomiędzy Emitentem a Global Cosmed Group sp. z o.o. sp.k. i Global Pollena S.A.
w związku z zawartą umową wynosi 230 mln zł i stąd też zawarta z Global Pollena S.A. umowa
ramowa spełnia kryteria istotności. Umową o największej wartości w rozumieniu § 9 pkt 8
Rozporządzenia, jest umowa ramowa na dostawy wyrobów chemii gospodarczej z Global Pollena S.A.
z dnia 20 stycznia 2014 roku.
Za kryterium uznania umowy za znaczącą, Emitent przyjął 10% wartości przychodów ze sprzedaży
Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Kryterium to wynosi 15.763.500 zł.

