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EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
S.C. CONTED S.A. Dorohoi, informează acționarii și investitorii cu privire la încheierea
contractului cu valoare cumulată mai mare de 50.000 de euro cu S.C. HMD S.A.R.L. Franța, reprezentată
legal de domnul Hamidi Haissam, acționar care deține controlul. Detaliile privind contractul sunt
menționate în tabelul următor:
Clauze contractuale prevăzute în contract
Cumpărător - S.C. HMD S.A.R.L. Franța
Vânzător - S.C. Conted S.A. Dorohoi
04.05.2011, contract de prelucrare și Vănzare Cumpărare
colaborarea și cooperarea în operațiunile
comerciale rezultate în urma prelucrării materiilor
prime , materialelor și accesoriilor provenite de la
cumpărător – beneficiar, de asemenea în
operațiunile comerciale rezultate în urma
prelucrării eventualelor materii prime, materiale și
accesorii furnizate cumpărătorului - beneficiar de
vânzător - producător, la cerința cumpărătorului beneficiar, conform cu indicațiile și detaliile
tehnice puse la dispoziția vânzătorului producător
de către cumpărător – beneficiar, privind
produsele incluse în anexele prezentului contract.

Datele contractului
Părți contractante
Data încheierii și natura contractului
Obiectul contractului

1

Valoarea contractului
Creanțe reciproce
Datorii reciproce
Garanții constituite

411.763,12 Euro
264.676,99 Euro
87.333,10 Euro
valoarea materiilor prime, materialelor și
accesoriilor acceptate de către vânzător –
producător drept gaj este cotată la 60% din
valoarea înscrisă pe facturile emise de cumpărător
– beneficiar și trebuie să acopere întotdeauna
valoarea facturilor care nu au fost achitate
cumpărătorul – beneficiar va plăti vânzătorului –
producător contra factură și documente de
transport prețul produselor în 30 de zile de la
livrarea mărfurilor la cumpărător – beneficiar,
dacă la sediul vânzătorului producător există
materii prime, materiale și accesorii aduse de
cumpărător – beneficiar spre prelucrare,
considerate drept gaj. În caz contrar, plata se va
efectua înaintea livrării.

Termene și modalități de plată

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Ing. Hamidi Haissam
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