
Kancelaria Publiczna 

Typ raportu : bieżący 

Numer :   32/2015 

Data sporz ądzenia : 14.12.2015 r. 

Spółka : CDRL S.A. 

Tytuł : Korekta raportu bie żącego nr 27/2015 w sprawie zawarcia znacz ącej umowy z jednostk ą 
zależną od Emitenta  

Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent") niniejszym koryguje raport bieżący nr 27/2015 
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zawarcia w dniu 1 grudnia 2015 r. znaczącej umowy z jednostką 
zależną od Emitenta, tj. Vivo Kids Sp. z o.o., uzupełniając go o informacje dotyczące transakcji 
o najwyższej wartości.  
 
Skorygowana treść raportu bieżącego: 
 
Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent") informuje, że w dniu 1 grudnia 2015 r. powziął 
wiadomość o zawarciu przez Emitenta znaczącej umowy z jednostką zależną od Emitenta, tj. Vivo Kids 
Sp. z o.o., na podstawie wartości pojedynczych transakcji sprzedaży z tym kontrahentem, za okres 
ostatnich dwunastu miesięcy. Łączna wartość transakcji w tym okresie wyniosła 6.084.894 zł. 
 
Współpraca handlowa z podmiotem zależnym, realizowana jest na podstawie pojedynczych zamówień 
zakupu towarów od Emitenta, które następnie są dystrybuowane do sieci sprzedaży. 
 
Warunki wymiany handlowej z jednostką zależną nie odbiegają od standardowych zasad stosowanych 
w tego typu umowach i oparte są o standardy rynkowe. Strony nie stosują kar umownych, a realizacja 
zamówień nie jest uzależniona od spełnienia się warunku. 
 
Transakcja sprzedaży towaru o najwyższej wartości w kwocie 113.679,54 zł, została zawarta w dniu 12 
października 2015 r. Warunki transakcji o najwyższej wartości nie odbiegają od standardowych zasad 
stosowanych w tego typu umowach i oparte są o standardy rynkowe. Wykonania umowy nie 
uzależniono od spełnienia się warunków a jej wykonanie nie było obostrzone karami umownymi. 
 
Powyższa umowa jest znacząca, ponieważ wartość transakcji dokonanych z tą jednostką zależną, 
przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna raportu:  art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i 
okresowe  
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