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Treść raportu 
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że Spółka w dniu 20 

sierpnia 2015 roku podpisała z CLAAS GUSS GmbH z siedzibą w Niemczech Brockhger Straße 217, 33330 Gütersloh trzy 

umowy o dzieło na świadczenie usług odlewniczych w zakładach kontrahenta, zlokalizowanych w Gütersloh Brockhger 

Straße 217, Nortorf Gießereiweg 17 i Bad Saulgau Josef-Bautz-Straße 6, o łącznej wartości 4.096.150 (cztery miliony 

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) euro, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia podpisania umów 

wynosi 17.181.711 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset jedenaście) złotych. Usługi w ramach 

umów w zakładach CLAAS GUSS GmbH w Gütersloh i Bad Saulgau realizowane będą w okresie od 01.10.2015 do 

30.09.2017, zaś w zakładzie w Nortorf w okresie 01.09.2015 do 30.09.2017. Przedmiotowe umowy realizowane będą w 

ramach oddelegowania pracowników własnych zgodnie z Dyrektywą 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 

grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz Dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach 

świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za 

pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ("rozporządzenie w sprawie IMI"). Zawarte umowy 

podlegają prawu niemieckiemu i nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz innych odbiegających od 

ogólnie przyjętych w tego rodzaju umowach. Umowy te spełniają łącznie kryterium znaczącej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 

pkt 3 w związku z par. 2 ust. 1 pkt 44 b) 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 (Dz. U. 

2014.133j.t.).  
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