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Uzyskanie Licencji Produkcyjnej przez Spółkę Zależną 

 

Zarząd Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w 
dniu 22 marca 2016 roku Emitent otrzymał od spółki pośrednio zależnej pod firmą PT. Bintang Sinar 
Perkasa („BSP”) informację, iż dnia 16 lutego 2016r. Gubernator Sulawesi Centralnego, Pan Longki 
Djanggola, wydał decyzję nr. 540/114/ DISESDM-G.ST/2016 w sprawie przekształcenia posiadanego 
przez BSP pozwolenia na prace eksploracyjne na zezwolenie na prowadzenie prac wydobywczych 
(„Decyzja” „ Pozwolenie” „IUPOP”). Pozwolenie dotyczy wydobywania rudy niklu. 
 
Decyzja obejmuje obszar o powierzchni 1.867,7 Ha. Pozwolenie zostało wydane na okres 20 
(dwadzieścia) lat, licząc od daty 16 Stycznia 2016, tj. do 16 Stycznia 2036 z następującym podziałem: 
1) prace konstrukcyjno - przygotowawcze 1 (jeden) rok; oraz 
2) działalność produkcyjna 19 (dziewiętnaście) lat. 
 
Decyzja przewiduje szereg uprawnień dla BSP jednocześnie nakładając na BSP określone obowiązki.  
 
Do najważniejszych uprawnień wskazanych w pozwoleniu należy zaliczyć: 
1) prawo do wydobywania rudy niklu w obrębie obszaru koncesyjnego określonego współrzędnymi 
geograficznymi (UTM WGS’84; strefa 51S), w obrębie tzw. WIUP [obszar zezwolenia na prace 
wydobywcze]; 
2) przeprowadzenie czynności związanych z realizacją Pozwolenia (prace konstrukcyjne, produkcja, 
przetwarzanie, oczyszczanie, sprzedaż i transport) zgodnie z wytycznymi przepisów ustaw; 
3) prawo do wykonywania czynności wspierających związanych z realizacją Pozwolenia (prace 
konstrukcyjne, produkcja, przetwarzanie, oczyszczanie, sprzedaż i transport) w obrębie jak również 
poza obszarem WIUP; 
4) prawo do czasowego zatrzymania czynności związanych z realizacją Pozwolenia (prace 
Konstrukcyjne, produkcja, przetwarzanie, oczyszczanie, sprzedaż i transport) w każdej jej części lub w 
kilku częściach WIUP z przyczyny tego, iż kontynuacja prowadzonych czynności związanych z 
Pozwoleniem byłaby nieopłacalna; 
5) prawo wykorzystywania wyposażenia i infrastruktury ogólnie dostępnej na potrzeby czynności 
związanych z realizacją Pozwolenia (prace Konstrukcyjne, produkcja, przetwarzanie, oczyszczanie, 
sprzedaż i transport) po spełnieniu wytycznych przepisów ustaw; 
6) prawo nawiązania współpracy z innym przedsiębiorstwem będącym w stowarzyszeniu, zgodnie z 
przepisami ustaw. 
 
Do najważniejszych obowiązków wskazanych w Pozwoleniu należy zaliczyć: 
1) BSP , ma obowiązek dostarczyć Plan Prac i Budżetu („RKAB”) do Gubernatora w celu uzyskania 
akceptacji, najpóźniej w przeciągu 60 (sześćdziesiąt) dni roboczych po ustanowieniu Decyzji; 
2) BSP, musi rozpocząć prace na miejscu 90 (dziewięćdziesiąt) dni po ustanowieniu RKAB; 
3) BSP posiada zakaz przeniesienia Pozwolenia na inny podmiot bez zgody Gubernatora; 
4) najpóźniej na 6 (sześć) miesięcy po uzyskaniu Decyzji, BSP musi wykonać i złożyć Gubernatorowi 
raport granic obszaru strefy produkcyjnej; 
5) BSP musi zdać następujące raporty/plany (bez wskazania terminu ich przekazania): 



a) raport o planie inwestycji; 
b) raport o planie rekultywacji; 
c) plan pogórniczy;  

6) BSP musi ustanowić gwarancję zamknięcia kopalni (wedle wieku kopalni).; 
7) BSP musi najpóźniej w miesiącu listopadzie każdego roku złożyć RKAB obejmujący plan 
przyszłoroczny i raport z realizacji prac.; 
8) BSP musi przedkładać trzymiesięczne raporty prac, które muszą być przedłożone w okresie 30 
(trzydzieści) dni po zakończeniu trymestru; 
9) BSP musi przedłożyć raport produkcji i marketingu zgodnie z wytycznymi przepisów ustawy; 
10) BSP musi przedłożyć Plan Rozwoju i Równouprawnienia Społeczeństwa w obszarze kopalnianym; 
11) w przypadku chęci przedłużenia Pozwolenia, stosowny wniosek musi być przedłożony na 2 (dwa) 
lata przed zakończeniem okresu Pozwolenia; 
12) BSP musi przekazać stosowne odszkodowania właścicielom ziem na których prowadzona jest 
produkcja w ramach Pozwolenia; 
13) sprzedaż produktu musi odbywać się po cenie rynkowej; 
14) kontrakt sprzedaży na dłuższy okres (co najmniej 3 lata) musi wcześniej uzyskać zgodę 
właściwego Ministra; 
15) budowa wyposażenia i infrastruktury na rzecz działań konstrukcyjnych obejmuje m.in.: 

a. przygotowanie stosownych udogodnień; 
b. budowę instalacji i przygotowanie urządzeń do pozyskiwania zasobów mineralnych; 
c. przygotowanie udogodnień portowych, obejmujących: doki, wybrzeże, mosty, barki, 
wyłączniki wody, udogodnienia terminala, warsztatów, składowisk, magazynów i sprzętu do 
załadunku/rozładunku; 
d. kwestie związane z transportem i komunikacją, tj. drogi, mosty, statki, promy, lotnisko, 
kolej, miejsce lądowania samolotów, hangary, garaże, stacje benzynowe, radio i 
telekomunikacja, łącze telegraficzne i telefoniczne; 
e. przygotowanie miasteczka obejmującego: domy mieszkalne, sklepy, szkoły, szpital, teatr i 
inne budynki. Przygotowanie udogodnień dla pracowników wykonawczych, wliczając ich 
środki na życie; 
f. przygotowania związane z kwestią wody oraz elektryczności, tj. udogodnienia dotyczące 
wody czystej i usuwanie wody brudnej, generatory prądu (wodne, parowe, gazowe lub 
dieselowskie), tamy, odpływy wodne, system gromadzenia i usuwania wody, w tym wody 
będące odpadami kopalni oraz stanowiące odpady domostw,; 
g. inne udogodnienia na jakie jest zapotrzebowanie, np. warsztaty maszynowe, warsztaty 
odlewnicze i warsztaty remontowe; oraz 
h. wszystkie dodatkowe udogodnienia. 
 
 

Podstawa Prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 
NewConnect” 
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