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Umowa znacząca

Zarząd HOOP Spółka Akcyjna („HOOP S.A.”) informuje, że Megapack sp. z o.o. z siedzibą

w Rosji, spółka zależna od HOOP S.A., w dniu 29 grudnia 2005 roku zawarła aneks do

umowy z Pepsico Holdings sp. z o.o. z siedzibą w Rosji zawartej dnia 14 września 2004 roku

(„Umowa”). Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Megapack sp. z o.o. usług rozlewu

napojów bezalkoholowych na zlecenie Pepsico Holdings sp. z o.o. Powyższy aneks zwiększa

wartość Umowy o kwotę ok. 13,2 mln USD (tj. ok. 43 mln PLN według średniego kursu USD

podanego przez NBP na dzień 30 grudnia 2005 roku) stanowiącą wynagrodzenie za usługę

rozlewu i przedłuża okres jej obowiązywania do dnia 31 grudnia 2008 roku. Z chwilą

zawarcia aneksu Umowa uzyskała status znaczącej umowy w myśl § 5 ust. 1 pkt. 51

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U.

Nr 209, poz. 1744). Przewidywana łączna wartość Umowy po zawarciu aneksu wynosi 18,4

mln USD (tj. ok. 60 mln PLN według średniego kursu USD podanego przez NBP na dzień 30

grudnia 2005 roku). Zgodnie z postanowieniami Umowy Megapack sp. z o.o. przysługuje

prawo wyłączności świadczenia usług rozlewu na rzecz Pepsico Holdings sp. z o.o. na terenie

Rosji w okresie obowiązywania Umowy oraz prawo pierwszeństwa zawarcia z Pepsico

Holdings sp. z o.o. ewentualnej nowej umowy, przedmiotem której jest świadczenie usługi

rozlewu, po rozwiązaniu Umowy. Umowa przewiduje obowiązek zapłaty przez każdą ze stron

kar umownych których wysokość może przekroczyć równowartość kwoty 200 000 euro.

Ostateczna wysokość ewentualnej kary umownej wyliczana będzie dla każdej ze stron w

oparciu o wartość odpowiednio niezamówionej przez Pepsico Holdings sp. z o.o. lub

niezrealizowania przez Megapack sp. z o.o. produkcji gwarantowanej ilości napojów. Umowa

przewiduje prawo każdej ze stron do dochodzenia odszkodowania z tytułu poniesionej szkody

w wysokości wartości pełnej szkody na skutek niewykonania postanowień Umowy.



Postanowienia Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień tego rodzaju umów.

Umowa uznana została przez HOOP S.A. za znaczącą z uwagi na jej wartość ocenianą w

stosunku do wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich

czterech kwartałów obrotowych. 

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
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