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Dostawy surowca w I połowie 2011 r. - umowy z RDLP Piła.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie
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raportu:

Zarz d KPPD-Szczecinek informuje o zako czeniu w dniu 18.01.2011 r. procesu zawierania umów z Regionaln
Dyrekcj Lasów Pa stwowych w Pile na zakup surowca drzewnego w I półroczu 2011 r. Umowa o warto ci 4,6
mln zł netto reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółk z podziałem na poszczególne nadle nictwa
wchodz ce w skład RDLP Piła.
W umowie zawarte s zapisy dotycz ce kar umownych, których wysoko nie przekracza 5% warto ci umowy.
Umowa nie zawiera zapisów, e zapłata kar umownych wył cza uprawnienia do dochodzenia roszcze
odszkodowawczych przekraczaj cych wysoko tych kar.
Ł czna szacunkowa warto tej umowy wraz z zawartymi wcze niej umowami z RDLP Piła wynosi ogółem 8,0 mln
zł netto i tym samym spełnia kryterium umowy znacz cej poprzez przekroczenie progu warto ci 10% kapitałów
własnych.
Podpisanie umowy z RDLP Piła ko czy proces zawierania umów na dostaw głównej masy surowca drzewnego
w I półroczu 2011 r. z podstawowymi dostawcami Spółki. Szacujemy, e zakontraktowany surowiec z RDLP w
Szczecinku, Pile i Szczecinie zabezpieczy w 95% potrzeby zaopatrzeniowe Spółki. Pozostał cz
surowca Spółka
zamierza naby - w miar potrzeb - w drodze odr bnych przetargów lub od innych dostawców.
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