
Zawarcie umowy o znacznej wartości 
 
Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 03 marca 2016 roku 
 
Podstawa prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka 
otrzymała od Federal-Mogul Gorzyce sp. z o.o. z siedzibą w Gorzycach podpisany egzemplarz 
umowy z jednostką zależną Emitenta – ALUMETAL Poland sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, 
dotyczącej dostawy stopów i wiórów aluminiowych na warunkach wcześniej uzgodnionych 
przez obie strony („Umowa”).  

Na podstawie Umowy strony ustaliły obowiązujące w 2016 roku warunki dostaw stopów 
aluminiowych wykonanych w formie gąsek (sztab), stosownie do uzgodnionej specyfikacji 
technicznej („Stopy”) do zakładów Grupy Kapitałowej Federal-Mogul położonych 
w Niemczech, Rosji oraz Polsce oraz warunki dostaw wiórów aluminiowych („Wióry”) 
z w/w zakładów Grupy Kapitałowej Federal-Mogul do zakładów ALUMETAL Poland sp. z o.o. 

Strony określiły sposób ustalania cen Stopów oraz Wiórów w oparciu o notowania cen metali 
na Londyńskiej Giełdzie Metali (London Metal Exchange), aktualizowanej w każdym miesiącu 
obowiązywania Umowy. 

Zgodnie z Umową dokładne ilości Stopów będą określane przez Federal-Mogul Gorzyce 
sp. z o.o. w okresach miesięcznych, osobno dla każdego miesiąca jej obowiązywania. 
Umowa zawiera zobowiązanie do dostawy kilku rodzajów stopów oraz jedynie planowane 
ilości Stopów i Wiórów, które będą przedmiotem obrotu w ciągu roku 2016 
bez sprecyzowania ich dokładnej ilości w rozbiciu na poszczególne miesiące i gatunki, 
co nie pozwala na dokładne podanie wartości Umowy w chwili jej zawarcia. Ze względu 
na fakt, iż Umowa nie zawiera specyficznych, charakterystycznych dla niej warunków, 
które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów 
lub też warunków które różniłyby się od umów zawieranych poprzednio pomiędzy 
ALUMETAL S.A. lub jej jednostkami zależnymi („Grupa Kapitałowa Alumetal”) 
oraz Federal-Mogul Gorzyce sp. z o.o., Spółka oszacowała na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń wartość Umowy na około 200.553.000 zł (słownie: dwieście milionów pięćset 
pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). 

Umowa nie zawiera kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć 
równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 200.000 euro. 
 
Podstawą sporządzenia niniejszego raportu jest fakt, że wartość umowy może przekroczyć 
10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Alumetal za okres ostatnich 
czterech kwartałów obrotowych. 
 
Podstawa prawna:  
§ 5 ust. 1 pkt 3 w zw. w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 


