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Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) w związku z faktem, iż opublikowany przez Spółkę w dniu dzisiejszym raport
bieżący nr 8/2022 wskutek omyłki technicznej miał niepełną treść, dokonuje niniejszym korekty ww. raportu
bieżącego. Pełna treść raportu bieżącego nr 8/2022 powinna brzmieć następująco:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 17 maja 2022 r. umowy o współpracy z Gminą
Kleszczów i Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów („Fundacja” ), dotyczącej zamiaru realizacji przez Spółkę inwestycji
na nieruchomości gruntowej złożonej z działek o łącznej powierzchni ok. 18 ha, na terenie Kleszczowskiej Strefy
Przemysłowej w Żłobnicy, o ile badanie prawne i techniczne nieruchomości wykaże, że pod względem dostępu do
odpowiedniej ilości wody i możliwości odprowadzania ścieków przemysłowych można będzie na niej realizować
inwestycję obejmującą budowę zakładu produkcyjnego Spółki wraz z kompleksem biurowym i zapleczem socjalnotechnicznym oraz kompleksu magazynowo – logistycznego („Inwestycja”).
Umowa zawiera w szczególności zobowiązanie do zawarcia umowy pomiędzy Fundacją a Spółką, przenoszącej na
Spółkę własność nieruchomości o powierzchni ok. 10 ha, a także umowy dzierżawy przez Spółkę drugiej
nieruchomości o powierzchni ok. 8 ha, w której to umowie zostanie ustanowione prawo jej pierwokupu przez Spółkę.
W przypadku niedotrzymania terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji Inwestycji na pierwszej z wymienionych
nieruchomości (które przewidywane są obecnie na 2 lata od daty podpisania aktu przeniesienia własności tej
nieruchomości oraz do końca 2026 roku odpowiednio), Fundacji będzie przysługiwało prawo jej odkupu za cenę
równą cenie sprzedaży, bez obowiązku zwrotu kosztów sprzedaży.
Spółka zobowiązała się do informowania Fundacji o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację
inwestycji, w tym w szczególności związanych z uzyskiwaniem niezbędnych zgód, pozwoleń i decyzji i innych
dokumentów niezbędnych do realizacji Inwestycji i inwestycji towarzyszących.
W przypadku zajścia istotnych zdarzeń dotyczących realizacji Inwestycji, lub decyzji o zaniechaniu jej realizacji, Spółka
poinformuje o tym w trybie raportu bieżącego. Zarząd Spółki przypomina jednocześnie, iż w dniu 4 stycznia 2021 r.
otrzymał od Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działającej w imieniu Ministra właściwego do spraw
gospodarki, decyzję o wsparciu Spółki w zakresie nowej inwestycji w miejscowości Żłobnica, o czym poinformował w
raporcie bieżącym nr 1/2022.

