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Temat: 

Podpisanie Umowy Dystrybucyjnej oraz Umowy Komisu pomiędzy Tradis Sp. z.o.o. a Stokrotka 

Sp. z o.o. 

 

 

Informacja: 

Zarząd Emperia Holding S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 roku spółka 

zależna Tradis Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie („Dostawca”) oraz spółka zależna Stokrotka Sp. z 

o.o. z siedzibą w Lublinie („Odbiorca”) podpisały Umowę Dystrybucyjną („Umowa”) której 

przedmiotem jest współpraca w zakresie dostaw i odbioru produktów FMCG oraz Umowę 

Komisu na podstawie której Dostawca nabywa wybrane produkty we własnym imieniu, jednak na 

rachunek Odbiorcy. Wyżej wymienione umowy wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2011 roku. 

Zawarte umowy stanowią istotny element stosunków handlowych pomiędzy spółkami w 

kontekście podpisania Ugody i zmian do Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Eurocash S.A. i 

Emperia Holding S.A. (raport bieżący nr 95/2011). 

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy. Prawo do rozwiązania umowy przysługuje 

wyłącznie Odbiorcy z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia po złożeniu 

oświadczenia o wypowiedzeniu, które może nastąpić najwcześniej po 12 miesiącach od dnia 

wejścia w życie Umowy. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na okres 6 kolejnych 

miesięcy po złożeniu przez Odbiorcę oświadczenia najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem 

terminu obowiązywania. 

Pozostałe elementy Umowy zawarte zostały na warunkach i zasadach powszechnie stosowanych 

dla tego typu umów. 

Szacunkowa wartość rocznego obrotu wnikająca z zawartych umów wynosi 670 mln zł. 
Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto przekroczenie wartości 10% przychodów ze 

sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. 

 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych, w związku z § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzeniem 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. 


