Raport bieżący nr 4/2016/K2
Data sporządzenia:

2016.02.08

Temat:

Korekta raportu nr 4/2016 - Zawarcie znaczących umów leasingu z ING Lease
(Polska) sp. z o.o.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe w zw.
z §5 ust. 1 pkt 3 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

Treść raportu:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2016
roku Spółka opublikowała raport bieżący nr 4/2016 z oczywistą omyłką
pisarską dotyczącą firmy podmiotu z którym zawarła znaczące umowy leasingu
oraz nazwy przedmiotu leasingu w pkt. 2;
Treść raportu przed korektą:
„Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2016
roku Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego Nr 505807-8B-0 z Bankiem
Millenium S.A. oraz umowę leasingu operacyjnego Nr 505808-8B-0 z Bankiem
Millenium S.A. przedmiotem których odpowiednio są:
1. Linia do pakowania napojów składająca się z paletyzatora ASP 3090P
oraz pakowaczki w folie termokurczliwe SK 500P;
2. Paletyzator tunelowy model: TKO1-60000-07DDSLW
o łącznej wartości EUR 1.256.100 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt
sześć tysięcy sto euro) (PLN 5.600.698 – słownie pięć milionów sześćset tysięcy
sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) - przeliczone po kursie 1 EUR = 4,45
PLN), tj. przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki, w związku z czym
ww. umowy łącznie spełniają kryteria istotności. Umowy zostały zawarte na
okres 60 okresów rozliczeniowych (okres rozliczeniowy = 1 miesiąc).
Zabezpieczeniem do każdej z ww. umów jest weksel własny wystawiony przez
Spółkę.
Zawarcie ww. umów jest częścią planu inwestycyjnego Spółki”.
Treść raportu po korekcie:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2016
roku Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego Nr 505807-8B-0 z ING
Lease (Polska) sp. z o.o. oraz umowę leasingu operacyjnego Nr 505808-8B-0 z
ING Lease (Polska) sp. z o.o., przedmiotem których odpowiednio są:
1. Linia do pakowania napojów składająca się z paletyzatora ASP 3090P
oraz pakowaczki w folie termokurczliwe SK 500P;
2. Pasteryzator tunelowy model: TKO1-60000-07DDSLW
o łącznej wartości EUR 1.256.100 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt
sześć tysięcy sto euro) (PLN 5.600.698 – słownie pięć milionów sześćset tysięcy

sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) - przeliczone po kursie 1 EUR = 4,45
PLN), tj. przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki, w związku z czym
ww. umowy łącznie spełniają kryteria istotności. Umowy zostały zawarte na
okres 60 okresów rozliczeniowych (okres rozliczeniowy = 1 miesiąc).
Zabezpieczeniem do każdej z ww. umów jest weksel własny wystawiony przez
Spółkę.
Zawarcie ww. umów jest częścią planu inwestycyjnego Spółki.
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