
Raport bieżący ESPI nr 19/2019 

Data publikacji: 13-09-2019 

 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

 

Tytuł: 

Osiągnięcie statusu umowy znaczącej 

 

Treść: 

Zarząd Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim podaje do wiadomości, 

iż w dniu 13 września 2019 r. powziął informację, iż w dniu  31 sierpnia 2019 r. obroty jej 

podmiotu zależnego – spółki International Prime Metals Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze 

(dalej „IPM”) z firmą Metal Market Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej 

„Kontrahent”) przekroczyły w bieżącym roku równowartość kwoty 4,93 mln zł, w 

związku z czym wypełnione zostały przesłanki do uznania ww. współpracy za spełniającą 

kryterium umowy znaczącej. 

Współpraca z Kontrahentem odbywa się na bazie bieżących zamówień i do dnia 31 

sierpnia 2019 roku obroty z Kontrahentem wyniosły równowartość kwoty około 21,41 

mln zł. Jej przedmiotem jest sprzedaż przez IPM do Kontrahenta bulionu (sztabki i 

monety) metali szlachetnych, w szczególności srebra i złota. Ceny transakcyjne opierają 

się na bazie bieżących giełdowych notowań w/w metali powiększonych o premię 

wynikającą z kosztów produkcji bulionu oraz marżę handlową IPM. 

Współpraca z Kontrahentem na chwilę obecną ma charakter regularny i będzie 

kontynuowana w bieżącym roku, w związku z czym Emitent prognozuje, iż obroty z 

Kontrahentem w 2019 r. wyniosą ok. 32 mln zł. 

Stosowanym przez Emitenta kryterium kwalifikowania umów jako znaczących jest kwota 

4,93 mln zł, odpowiadająca równowartości 20% kwoty wykazanej jako kapitały własne 

w ostatnim audytowanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta, które 

opublikowane zostało w dniu 6 września 2019 r. wraz z raportem rocznym Emitenta za 

2018 rok obrotowy. Duża różnica pomiędzy wartością stosowanego kryterium istotności 

oraz ww. wartością obrotów IPM z Kontrahentem wynika z faktu, iż znaczącemu 

obniżeniu uległa wysokość kapitałów własnych Spółki, w efekcie proporcjonalnie 

obniżyła się wartość stosowanego kryterium.  

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż 

współpraca z Kontrahentem ma znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej 

Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji 

finansowej, gospodarczej oraz majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta. 


