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Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
PATENTUS S.A.
Temat

Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Treść raportu:

Działając na podstawie prawnej: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie
MAR”)
Zarząd PATENTUS S.A. informuje, iż w okresie od dnia 23.01.2016r. do dnia 17.11.2016r. – łączna wartość
obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. „ Mirpol ” Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 9 231
299,64 PLN netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie
współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów,
usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A., zawartej na czas
nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W ramach
realizowanej umowy fakturą o największej wartości była FV 07/10/2016 z dnia 28.10.2016 roku o wartości 626
367,50 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie przenośników taśmowych; rynien; ostrogorynien liniowych;
sworzni gniazda.
Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest fakt, iż ich wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych
Emitenta.
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