RB 31/2016 – 22.12.2016

Zawarcie znaczącej umowy
Na podstawie § 8 ust.3 Indywidualnego Standardu Raportowania (ISR) z dnia 3 lipca 2016 r., mającego na celu
dostosowanie polityki informacyjnej Spółki Selena FM S.A. do nowych regulacji prawnych, określonych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (MAR), Zarząd Selena
FM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, otrzymał od swojej spółki zależnej w Chinach - Selena Nantong
Building Materials Co.Ltd, informację o zawarciu przez nią w dniu 21 grudnia 2016 umowy ramowej z firmą Shanghai
Haozheng Construction Engineering Co. Ltd (Partner, razem jako Strony) - chińskim podmiotem działającym na rynku
pian polyurethanowych oraz innych produktów chemii budowlanej, dotyczącej strategicznej współpracy pomiędzy tymi
Stronami. Umowa ramowa określa kluczowe biznesowe warunki współpracy oraz definiuje dalsze kroki jakie powinny
być podjęte przez Strony w celu finalizacji poszczególnych umów o których mowa w umowie ramowej. Przewidywany
przez Strony termin rozpoczęcia współpracy to początek lutego 2017 roku.
W ramach podpisanej umowy Strony utworzą nową spółkę joint venture, w której Selena Nantong Building Materials Co
Ltd obejmie 40 % udziałów, a partner firma Haozheng Construction Engineering Co. Ltd. 60 % udziałów. Celem
nowoutworzonej spółki będzie dystrybucja i sprzedaż na terenie Chin, pian, silikonów oraz klejów montażowych zarówno
pod markami Tytan, Hauser jak również pod chińskimi markami należącymi do Grupy Selena oraz do Partnera, na
podstawie umów licencyjnych. W dalszej kolejności, celem nowoutworzonej spółki będzie wprowadzanie na rynek
chiński innowacyjnych produktów chemii budowlanej bazujących na portfolio produktowym Grupy Selena. Intencją stron
jest osiągnięcie poziomu sprzedaży co najmniej 60 milionów CNY (36,46 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia
22.12.2016 r. 1 CNY = 0,6076 PLN) w okresie 1-2 lat.
Selena Nantong Building Materials Co.Ltd pozostanie spółką w 100% zależną od Selena FM S.A. i będzie świadczyć
usługi produkcji na potrzeby spółki joint venture jak również będzie realizować bezpośrednią sprzedaż produktów do
wybranych klientów na warunkach rynkowych..
Powodem zawarcia umowy ramowej jest zdynamizowanie rozwoju działalności Grupy Selena na rynku chińskim.

Podstawa prawna: Art. 17 rozporządzenia MAR

