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Treść raportu:
Zarząd Solar Company S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 27 lutego 2014 roku wartość
zakupów odzieży damskiej i dodatków marki Solar realizowanych w okresie od 15 października 2013
roku (w dniu 15 października 2013 roku Spółka przekazała raport bieżący nr 41/2013 w sprawie
przekroczenia wartości kupna Solar Company S.A. od „Grutex” APH Jolanta Gruszka progu 10%
kapitałów własnych Solar Company S.A.) do 27 lutego 2014 roku na podstawie umowy współpracy z
dnia 28 lipca 2009 roku z „Grutex” APH Jolanta Gruszka z siedzibą w Poznaniu (Dostawca)
przekroczyła kolejny próg 10 % kapitałów własnych Emitenta i wyniosła

18 829 895,87 zł

(osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych,
osiemdziesiąt siedem groszy).

We wskazanym wyżej okresie największy zakup zrealizowany został w dniu 7 lutego 2014 roku, a jego
wartość wyniosła 2 696 684,09 zł (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset
osiedziesiat cztery złote, dziewięć groszy).

Zgodnie z postanowieniami umowy współpracy Spółka składa u Dostawcy zamówienia na
dostarczenie odzieży damskiej oraz dodatków marki Solar, które wykonane są z zaakceptowanych
przez Spółkę materiałów, na podstawie przekazanej przez Spółkę dokumentacji technicznej, w tym
w szczególności projektów odzieży. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych przez
Spółkę wyrobów gotowych, wykonanych z materiałów zaakceptowanych przez Spółkę, w sposób
zgodny z zamówieniem i dokumentacją techniczną, w tym w szczególności z przekazanymi
projektami.
Szczegóły dotyczące konkretnego zakupu, w tym wielkość i termin realizacji zamówienia, przez
Dostawcę są każdorazowo przekazywane przez Spółkę w formie zlecenia.
W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych przysługujących Spółce:
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W wysokości 5% wartości danego zlecenia za każdy dzień zwłoki w przypadku zawinionego
niedotrzymania przez Dostawcę terminu wykonania zlecenia;
W wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) za każde naruszenie przez Dostawcę, jego
pracowników lub inne osoby, za pośrednictwem których wykonuje umowne obowiązki –
tajemnicy poufności dotyczącej wszelkich informacji technicznych, technologicznych,
ekonomiczno-finansowych, handlowych i organizacyjnych dotyczących Spółki, a otrzymanych
od niego w trakcie współpracy niezależnie od formy przekazywania tych informacji.
Spółka niezależnie od zastrzeżonych kar umownych ma prawo domagania się od Dostawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych.
Ponadto Dostawca zobowiązał się, że w czasie realizacji niniejszej umowy nie będzie wykonywał
jakichkolwiek czynności ani też świadczył usług o podobnym charakterze na rzecz innych podmiotów.

Jako kryterium uznania łącznej wartości zakupów za znaczące Spółka przyjęła 10% kapitałów
własnych Emitenta.

Zarząd Solar Company S.A. informuje, że ostatecznie przychody mogą być nieznacznie zredukowane,
gdyż zwyczajowo posezonowe kolekcje są zwracane.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
§5 ust.1 pkt.3) Rozporządzenia 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

Osoby reprezentujące Spółkę:
Stanisław Bogacki – Prezes Zarządu
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