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Informacja o szacunkowych obrotach i rozwoju współpracy z kontrahentem 

 

Treść: 

Zarząd Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Emitent”, „Spółka”), w 

nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2019 z dnia 13 września 2019 r. („RB ESPI 

19/2019” w sprawie uznania współpracy podmiotu zależnego Emitenta – 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”) za spełniającą 

kryterium umowy znaczącej, niniejszym informuje, iż w dniu 25 listopada 2019 r powziął 

informację o istotnym rozwoju współpracy pomiędzy IPM a Kontrahentem.  

 

Współpraca odbywa się na bazie bieżących zamówień i w okresie od 1 stycznia do 31 

października 2019 r. obroty z Kontrahentem wyniosły około 32,5 mln zł.  

W treści RB ESPI 19/2019 wskazane zostało, iż współpraca z Kontrahentem na chwilę 

obecną ma charakter regularny i będzie kontynuowana w bieżącym roku, a 

przewidywane obroty z Kontrahentem w 2019 roku wyniosą ok. 32 mln zł. W związku z 

faktem, iż na dzień przekazania niniejszego raportu wartość obrotów z Kontrahentem 

przekroczyła ww. wartość i skala przedsięwzięcia jest wyższa, niż w pierwotnych 

założeniach, Zarząd Emitenta informuje, iż w jego ocenie szacunkowa wartość obrotów z 

Kontrahentem w 2019 roku wyniesie ok. 43 mln zł.  

 

Przedmiotem współpracy 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 ww. metali powiększonych o premię 

wynikającą z kosztów produkcji bulionu oraz marżę handlową IPM. Zarząd Spółki 

informuje jednocześnie, iż będzie stale monitorować rozwój współpracy IPM z 

Kontrahentem. W przypadku zidentyfikowania znaczącego przekroczenia, bądź ryzyka 

znaczącego niewypełnienia wartości obrotów prognozowanej na 2019 r., a także innych 

zdarzeń istotnych z perspektywy oceny współpracy IPM z Kontrahentem, Emitent 

przekaże stosowny raport bieżący. 

 

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.  


