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Zawarcie istotnych umów
Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdyni informuje, iż dnia 12 marca
2013r. Emitent podpisał z Jysk Sp. z o.o. Umowę ramową przewozu oraz Umowę o świadczenie usług
odprawy celnej.
Przedmiotem Umowy ramowej przewozu jest stała i kompleksowa organizacja przez ATC Cargo S.A.
obsługi spedycyjnej i transportu kontenerów z portu w Gdyni do Centrum Dystrybucji Jysk Sp. z o.o.,
a w szczególności obsługa spedycyjna wszelkich operacji/manipulacji portowych, inne czynności
związane z odbiorem, nadaniem oraz organizacją transportu, dokonywanie koniecznych uzgodnień z
organami administracji morskiej, organami celnymi oraz wszelkimi służbami i inspekcjami, a także
organizacja przewozu towarów transportem kolejowo – drogowym i drogowym.
Umowa ramowa przewozu została zawarta na czas określony do dnia 28 lutego 2014r. Strony nie
przewidziały możliwości rozwiązania umowy w okresie jej obowiązywania, z zastrzeżeniem wystąpienia
istotnych naruszeń umowy wyszczególnionych w jej treści.
Przedmiotem Umowy o świadczenie usług odprawy celnej jest kompleksowa obsługa celna i
administracyjna dotycząca wprowadzenia na terytorium Polski towarów przeznaczonych dla Jysk Sp. z
o.o. dostarczanych do portu w Gdyni, w szczególności dokonywanie odpraw celnych towarów w
procedurze uproszczonej. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 stycznia 2016r., przy
czym każdej ze stron służy prawo do rozwiązania jej w przypadku wystąpienia istotnych naruszeń
umowy wskazanych w tej umowie oraz w Umowie ramowej przewozu. W przypadku wygaśnięcia lub
rozwiązania Umowy ramowej przewozu, Umowa o świadczenie usług odprawy celnej ulega
rozwiązaniu z ostatnim dniem obowiązywania Umowy ramowej przewozu.
Wynagrodzenie należne Emitentowi obliczane jest na podstawie ustalonych między stronami kwot za
poszczególne czynności ujętych w załącznikach do powyższych umów.
Szacunkowa roczna wartość zawartych umów wynosi 5,7 mln zł.
Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Zarządu Spółki zawarcie
powyższych umów z Jysk Sp. z o.o. będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki w roku
2013 poprzez spodziewany wzrost przychodów Emitenta.
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