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Treść raportu: 
 
Zarząd Polcolorit S.A. (Spółka, Polcolorit) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2012 do Spółki 
wpłynęła podpisana dwustronnie ramowa umowa o współpracy handlowej pomiędzy Spółką  
a Leroy – Merlin Polska Sp. z o.o. (Leroy Merlin, Nabywca) w zakresie sprzedaży płytek 
ceramicznych (Umowa). Na mocy Umowy strony uzgodniły szczegółowe warunki 
współpracy w tym między innymi: zasady dostaw, rozliczeń, wielkość minimalnych 
zamówień. Umowa zawarta został na czas nieokreślony. Zawarcie umowy nastąpiło w ramach 
realizacji strategii optymalizacji warunków handlowych, na jakich Spółka realizuje swoje 
umowy, ukierunkowanej w szczególności na skrócenie terminów spłaty należności Spółki, 
a w konsekwencji poprawy wskaźnika ich rotacji. W pozostałym zakresie, zawarta pomiędzy 
stronami Umowa nie wykracza w istotny sposób poza dotychczasowe zasady dostaw 
produktów do sieci Leroy Merlin, jakie realizowane były na podstawie poprzedniej umowy 
zawartej na czas określony, której wartość nie spełniała kryterium umowy znaczącej. 
Opierając się na bazie dotychczas realizowanych oraz przewidywanych na przyszłość 
obrotów z Leroy Merlin Spółka szacuje, że obroty handlowe z Nabywcą w 2012 roku 
wyniosą ok. 4 mln zł netto. Przy założeniu, że umowa będzie kontynuowana na opisanych 
powyżej zasadach i przy niezmienionych parametrach szacowana wartość umowy w okresie 
pięciu lat wyniosłaby ok. 20 mln zł. Tym samym jej wartość w tym okresie przekracza  
10% kapitałów własnych Spółki uznawanego przez Spółkę, jako kryterium uznawania umów 
za znaczące. 
 
Zgodnie z zapisami Umowy realizowana ona będzie poprzez składanie przez Leroy Merlin 
zamówień cząstkowych na wybrane przez tego odbiorcę produkty, które dostarczane będą 
przez Polcolorit bezpośrednio do sklepów Nabywcy.  
 
Umowa przewiduje kary umowne naliczane w przypadku odpowiednio nie dostarczenia 
towaru, dostarczenia towaru niezgodnego z zasadami dostaw, wymogami zgodności  
z zamówieniem w tym naruszeniem praw osób trzecich lub opóźnień w dostawach, przy czym 
sposób naliczania oraz maksymalna wysokość tych kar mieści się w zakresie kar stosowanych 
w innych tego typu umowach handlowych zawieranych przez Spółkę na rynku krajowym.  
W przypadku nie dostarczenia towaru zgodnie w ilości zgodnej z zamówieniem Spółka 
zapłaci kalkulowaną kwartalnie karę, jako wskazany w umowie procent wartości wszystkich 
dostaw w danym kwartale, ustalaną na podstawie stosunku sumy linii nie dostarczonych lub 
wadliwie dostarczonych do ogółu linii dostaw zamówionych w danym kwartale.  
W przypadku wystąpienia opóźnień w dostawach Polcolorit zapłaci karę umowną liczoną, 
jako wskazany w umowie procent wartości wszystkich dostaw dokonanych w danym kwartale 
za każdy pełny dzień opóźnienia, za który przyjmuje się średnie opóźnienie wszystkich 
dostaw dokonanych w danym kwartale. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego  
z zasadami dostaw w tym nienależytym pakowaniem lub oznakowywaniem towaru, 
wymogami zgodności z zamówieniem w tym naruszeniem praw osób trzecich, Spółka zapłaci 
za każdy dzień naruszenia wynikającego z ww. tytułów karę umowną liczoną jako wskazany 



w Umowie procent wartości towaru wstrzymanego - do dnia odblokowania towaru  
do sprzedaży lub towaru wycofanego ze sprzedaży – do dnia odbioru przez Dostawcę. 
 
Umowa nie reguluje kwestii związanych z możliwością dochodzenia odszkodowania  
na zasadach ogólnych. 
 
Zasady określone w Umowie obowiązują również przy dokonywaniu obrotów ze spółką 
Bricoman Polska Sp. z o.o. (Bricoman), podmiotu wchodzącego w skład Grupy ADEO,  
do której należy również Nabywca, chyba, że w tym ostatnim przypadku Spółka i Bricoman 
postanowią inaczej.  
 
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
(…). 


