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Ogó]ne warunki transakcji

Rq::łrio,:#4!z,33,§ `7:2'.2804.Ł2t%bowiązuj ące W Obrocie handiowym

pomiędzy PRO-MAR S.A.

i jego Klientami lub Dostawcami (OwsiD)

Definicje

1.         OwsiD -Ogólne warunki sprzedaży i Dostawy obowiązujące dla wszystkich transakcji kupna i
sprzedaży materiałów w PRO-MAR S.A.,

2.         PRO-MAR S.A. -spółka akcyjna z siedzibą w poznaniu, ul Baftycka 61, 61 -017 Poznań, NIP: 782-
20-84-216, KRS: 0000147722, Regon: 631277434, Kapitał zakładow 939.520,00 pln (wpłacony w
całości),

3.         Osoba upoważniona -osoba reprezentująca podmiot, której upoważnienie wynika albo z
dokumentów rejestrowych fimy, albo z pełnomocnictwa udzielonego przez władze fimy,

4.         Dostawca -podmiot realizujący dostawy materiałów i/lub usług na rzecz pRO-MAR S.A.,
5.         Kupujący -podmiot dokonujący zamówień i zakupów materiałów hutniczych oraz usług

powiązanych z artykułami hutniczymi w PRO-MAR S.A., bez względu na jego fomę prawną oraz
fomę współpracy,

6.         Dostawa -usługa , produkt, dokumentacja lub inne czynności wykonywane przez pRO-MAR na
rzecz Kupującego lub przez Dostawcę na rzecz PRO-MAR S.A.,

7.         Zamówienie/Zlecenie -umowa transakcj i zawarta pomiędzy pRO-MAR S.A. i Kupującym lub
Dostawcą w formie pisemnej , której przedmiotem jest określenie zakresu i zasad współpracy
pomiędzy w/w podmiotami w zakresie realizacji dostawy usługi lub produktu, która określa
przedmiot Zamówienia/Zlecenia, jego ilość, jakość, cenę, temin dostawy, wymogi jakościowe,
parametry produlmi lub usługi oraz formę i temin płatności. Zamówienie/Zlecenie winno być
podpisame przez upoważnionych reprezentamtów Stron pod rygorem nieważności,

1.   Postanowienia ogóhe

1    Niniejsze  Ogólne  Wanmki  Sprzedaży i  Dostawy  (dalej:  OwsiD)  określają zasady - w rozumieniu
art.384    Kodeksu    Cywilnego    -   wykonywania   Umów/Kontraktów   oraz    składania   Zamówień
Jednostkowych  dotyczących  sprzedaży/zakupu  materiałów,  wyrobów  oraz  usług  hutniczych  i  są
stosowane  do  umów  sprzedaży,  dostawy,  wykonania  usługi  oraz  realizacji  Zamówień  i  Zleceń
zawieranych przez i z PRO-MAR S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bmycka 61  lub przez jej  filie - z
przedsiębiorcami  będącymi  zarówno  osobami  fizyc2mymi, jak  i  osobami  prawnymi  (zwanymi  dalej
Kupującym lub Dostawcą).

1.1 Niniejsze OwsiD stanowią integralną cześć Umów lub/i Ofert Handlowych, Zamówień realizowanych
przez  PRO-MAR  S.A.  i  obowiązują  Strony  w  pełnym  zakresie,  chyba  że  pisemnie  postanowiono
inaczej. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy podawane są do wiadomości Kupującego lub Dostawcy
przy składaniu przez PRO-MAR S.A. zamówienia u Dostawcy lub Ofefty Handlowej  Klientowi.  Ich
aktualna,  obowiązująca wersja jest udostępniona do  wiadomości  Dostawcy/Kupującego na fimowej
stronie intemetowej  PRO-MAR S.A. pod adresem: www.pro-mar.com.pl. Jeżeli Kupujący/Dostawca
pozostaje  w  stałych  stosunkach  handlowych  z  PRO-MAR  S.A.  przyjęcie  przezeń  OwsiD  przy
pierwszym  Zamówieniu  uważa  się  za  skuteczme  dla  wszystkich  pozostałych  Zamówień  i  Umów
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sprzedaży,  aż  do  czasu  ich  zmiany  lub  odwołania  ich  stosowania.  Kupujący/Dostawca  lub  osoba
pisemnie upoważniona do występowania w jego imieniu, składając Zamówienie poświadcza, iż OwsiD
zma i kceptuje.

1.2 Inne  wanmki  handlowe  zaproponowane  przez  Kupującego/Dostawcę  mogą  obowiązywać  tylko  w
przypadku, gdy zostaną pisemnie zaakceptowane w dwustronnej Umowie lub Kontrakcie przez PRO-
MAR S.A. Przy czym, postanowienia głównej Umowy/Kontraktu mają pierwszeństwo przed OwsiD.

1.3 W przypadku gdy Strony posługują się w obrocie handlowym własnymi ogólnymi wanmkami umów i
zamówień (OWS, OWU itp.), to wiążące Strony są tylko zapisy lub ta ich część, w której dają się one ze
sobą  pogodzić.   Pozostałe  zaś  zapisy  nie  mają  zastosowania.   W  razie  wystąpienia  sprzeczności
postanowień obydwu Stron klauzule wzajemnie się wykluczające uważa się za niewiążące Strony. W
takim  przypadku  stosuje  się  właściwe  prawo  materialne  na  podstawie  art.  3854  par.   1   Kodeksu
Cywilnego, który stanowi, że „Umowa między przedsiębiorcami stosującymi różne wzorce umów nie
obejmuje tych postanowień wzorców, które są ze sobą sprzec2me".

1.4 PRO-MAR S.A. nie honoruje Umów bądź zapisów w Zamówieniach, Zleceriach etc., które nie znajdują
potwierdzenia w Ofercie Handlowej przedstawionej przez PRO-MAR S.A. 1ub też, które nie posiadają
kontrasygnaty Członka Zarządu PRO-MAR S.A.

1.5 Dostawca jest  zobowiązany  dostarczyć  PRO-MAR  S.A.,  najpóźniej  w  dniu  dostawy  zamówionego
towaru, komplet dokumentów dotyczący danej transakcji, a w szczególności; dokumenty przewozowe,
atesty,  śriadectwa  odbioru,  specyfikację  towarową  oraz  FV,  które  są  konieczne  i  niezbędne  do
dokonania przyjęcia towarowego na magazyn PRO-MAR S.A. Zapłata za zrealizowane przez Dostawcę
dostawy następować będzie wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej do PRO-
MAR S.A. Faktuy Vat lub Rachunku oraz po dostarczeniu w/w kompletu dokumentów transakcyjnych.

1.6 Dla  wszystkich  transakcji   handlowych  oraz  dokumentów  transakcyjnych   Strony  tych  transakcji
obowiązuje  klauzula  poufiiości  oraz  zobowiązanie  do  nieujawriiania  szczegółów  tych  transakcji
podmiotom trzecim, zarówno w czasie wykonywania tych transakcji, jak i przez okres minimum  12
miesięcy po ich zrealizowaniu (za wyjątkiem infomacji publicznych, których wyjawienie jest określone
na mocy obowiązującego prawa oraz dokumentacj i atestowej , jakościowej czy certyfikującej).

1.7 Językiem  obowiązującym dla kontraktów,  umów,  zamówień  oraz  potwierdzeń  zamówień jest język
polski.   Dla  kontraktów,  umów,  zamówień  oraz  potwierdzeń  zamówień  sporządzanych  dla  fim
zagranicznych i przez firmy zagraniczme posiadające przedstawicielstwa lub reprezentantów na terenie
Polski  -  językiem  obowiązującym  w  dokumentacji  jest  również  język  polski.   W  pozostałych
przypadkach  dopuszcza  się  sporządzanie  w/w  dokumentacji  w  języku  angielskim,  rosyjskim  lub
niemieckim - wg uzgodnionej uprzednio przez Strony formy i treści tych dokumentów.

2.   Platności i rozliczenia transakcji

2.1 W przypadku wystąpienia ze strony Kupującego przeteminowania w płatnościach za FV, PRO-MAR
S.A.  ma  prawo  wstrzymać  realizację  lub  odstąpić  od  realizacji  bieżących  i  kolejnych  zamówień
Kupującego - do czasu uegulowania wszystkich przeteminowanych należności.

2.2 Dostawca  nie  może  bez  zgody  PRO-MAR  S.A.,  wyrażonej  pod  rygorem  nieważności  na  piśmie,
dokonać przelewu wierzytelności należnych mu od PRO-MAR S.A. na rzecz jakiegokolwiek podmiotu
trzeciego.

2.3 PRO-MAR S.A. gwarantuje Kupującemu parametry techniczne oferowanych przez siebie produktów i
usług zgodne z   obowiązującymi w momencie zawarcia umowy/transakcji nomami branżowymi lub
arkuszami danych materiałowych, a w razie ich braku - wg zwyczaju handlowego.  PRO-MAR S.A.
dostarczy   Kupującemu   stosowne   atesty,   ceftyfikaty,   deklaracje   zgodności   lub   inne   dokumenty
wymagane prawnie, które potwierdzają parametry, jakość, badania, pochodzenie towaru etc. Niektóre z
w/w dokumentów mogą być wydawane za dodatkową opłatą. PRO-MAR S.A. zastrzega sobie margines
dokładności rzędu +/-  10  %, określonej  w Zamówieniu ilości/wagi towanL w stosunku do całkowitej
ilości dostarczonego materiału, o ile Strony nie uzgodnią inaczej. Takie same zasady dotyczą również
długości  handlowych  i  wymiarów  oferowamych  przez  PRO-MAR  S.A.  produktów.  W/w  różnica  w
wadze czy ilości nie stanowi niezgodności w stosunku do zamówienia Kupującego.



2.4 W  odniesieniu  do  wartości  wagowych  miarodajne  są ważenia  dokonywane  przez  PRO-MAR  S.A..
Dowód wagi  stanowi  dokument magazynowy  (wz,  pz  lub  inny odpowiedni).  Waga towaru zawiera
zwyczajowe naddatki i potrącenia technologiczne (wagi handlowe).

2.5 Podstawą  wydania  towaru jest  żłożone  Zamówienie  zgodnie  z  ustalonymi  przez  Strony  warunkami
handlowymi podanymi w Ofercie Handlowej  PRO-MAR S.A„  Zamówienie w żadnym wypadku nie
może zostać wycofane bez pisemnej zgody PRO-MAR S.A.

2.6 0dbiór towaru musi być potwierdzony przez osobę pisemnie upoważnioną. Kupujący zobowiązany jest
do  odbioru  towam  lub  usługi  w  ciągu  14  dni  od  daty  powiadomienia  go  o  jego  dostępności  w
magazynach  PRO-MAR  S.A.  lub powiadomienia go  o  wykonaniu  zamówionej  usługi,  chyba  że  w
Zamówieniu szczegółowym ustalono inaczej.

2.7 Wystąpienie opóźnienia w odbiorze zamówionego materiału ze strony Kupującego skutkuje  złożeniem
go w magazynie  depozytowym PRO-MAR  S.A.  na koszt i  odpowiedzialność Kupującego.  W takim
przypadku,  PRO-MAR  S.A.  ma  prawo,  jeśli  zwłoka  w  odbiorze  materiału  wynosi  ponad  14  dni,
wystawić Kupującemu ftldmę VAT za zamówiony materiał oraz dostarczyć go na koszt Kupującego do
jego  siedziby  lub  też,  jeśli  Strony  uzgodnią  późniejszy  termin  odbioru  tego  materiału  -  obciążyć
Kupującego kosztami jego magazynowania (wg aktualnie obowiązującej w PRO-MAR S.A. stawki za
przechowywanie materiału w depozycie).

2.8 Wraz   z  przekazaniem  towaru   Kupującemu,   spedytorowi   lub   przewoźnikowi   -na   Kupującego
przechodzą korzyści i ciężary oraz wszelkie ryzyka związane z towarem, a w szczególności - ryzyko
usżkodzenia i utraty towarów. W przypadku, gdy Kupujący sam odbiera towar - korzyści i ciężary omz
ryzyko uszkodzenia i utraty towarów przechodzą na Kupującego z chwilą przekazmia mu towaru.

2.9 W przypadku dokonywania transakcji wymagających zamówienia materiału wsadowego do produkcj i w
hutach, w przypadku braku przyznawanego przez Ubezpieczyciela należności ubezpieczenia transakcji
dla Kupującego, braku pozytywnej  historii płatniczej,  lub też pos'iadania przez Kupującego niskiego
rating-u i wskaźnika PMI (moralności płatniczej) nadawanego przez Ubezpieczyciela należności, PRO-
MAR  S.A.  ma  prawo  zażądać  od  Kupującego  przedpłaty  na  poczet  realizacji  zamórienia  -  w
wysokości do 30% wartości zamówienia brutto. W przypadku wycoftnia się Kupującego z transakcji po
zamówieniu materiału wsadowego, przedpłata ta nie podlega zwrotowi  celem częściowego pokrycia
poniesionych  przez  PRO-MAR  SA.  kosztów tego  zamówienia,  na  co  Kupujący  wyraża niniejszym
z8Odę.

2.10           Podobnie, z przyczyn opisanych w puhkcie powyższym, PRO-MAR S.A. ma prawo zażądać od
Kupującego  dokonania  przedpłaty  w  wysokość  od  20%  do  80%  wartości  zamówienia  na  poczet
dostawy  gotowego  produktu.  Nie  zwalnia to jednak PRO-MAR  S.A.  z  możliwości  dochodzenia od
Kupującego  100% wartości gotowego produ]stu w przypadku odmowy lub rezygnacji Kupującego z
odbioru w/w produktu.

3    0dpowiedzialność za wady i postępowanie reklamacyjne

3.1 Towar jest zgodny z Umową lub Zamówieniem jeśli w momencie przekazania towaru i przejścia ryzyka
na Kupującego  nie  odbiega on  (z zastrzeżeniem  pkt  2.4)  od  uzgodnionej  przez  strony  specyfikacji
Zamówienia.

3.2 PRO-MAR  S.A.  udziela  Kupującemu na  oferowane  przez  siebie  usługi  (np.  łuszczenie,  ciągnienie,
kucie  itp.)  24-miesięcznej   gwarancji/rękojmi  -  liczonej   od  daty  przekazania  gotowego  produl"i
Kupującemu.   Kupujący  jest   zobowiązany   przy   odbiorze   materiału   do   sprawdzenia   zgodności
zamówionego materiału z jego zamówieniem. Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe winny być
zgłoszone w terminie 7 dni od daty odbioru towaru pod rygorem ich nieważności. Odpowiedzialność za
wady  ukryte   materiałów  wsadowych  ograniczona  jest  okresem   gwarancji/rękojmi   określanym   i
udzielanym przez jego producenta (huty). Roszczenie reklamacyjne będzie rozpatrzone odmownie jeżeli
reklamowany towar został poddany dalszej obróbce lub przetworzeniu bez uprzedniej, pisemnej zgody
PRO-MAR  S.A.,  w przypadku,  kiedy  zgłaszana wada mogłaby być  wykryta przez  KUPUJĄCEGO
przed j ego przetworzeniem.

3.3 PRO-MAR   S.A.   nie   będzie   rozpatrywał   reklamacji   jakościowych   w   przypadku,   jeżeli   ilość
reklamowanego/wadliwego    materiału    wyrobu    nie    przekracza    3%   jego    całkowitego    ciężam
dostarczonego w ramach danego zamówienia/dostawy.
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3.4 0dpowiedzialność  za określony  cel  zastosowania  lub  szczególną zdatność  towam jest  przyjmowana
tylko  w takim  zakresie,  w jakim  zostało  to jednoznacznie  uzgodnione  w Umowie/Zamówieniu.  W
pozostałych przypadkach ryzyko przydatności i zastosowalności wyrobu ponosi wyłącznie Kupujący.
Mylnie  podane  przez  Kupującego  parametry  towaru  na  zamówieniu  zwalniają  PRO-MAR  S.A.  z
odpowiedzialności za niewłaściwy dobór materiału przez Kupuj ącego.

3.5 PRO-MAR S.A.  nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się bądź zniszczenie towaru w skutek
jego niewłaściwego stosowania lub dalszej obróbki przez Kupującego po przejęciu ryzyka. Dotyczy to
w  szczególności  transpom  i   składowmia  materiałów  ciągnionych  i  łuszczonych  w  warunkach
mogących spowodować zawilgocenie materiałów wpływające na powstanie wad powierzchniowych na
towarze oraz obróbki  (w tym:  cieplnej  i  mechanicmej) na dalszym etapie jego przetwarzania przez
Kupującego.

3.6 0dstąpienie od Umowy dotyczące realizacji Zamówienia ogranicza się do towarów wadliwych. Dalej
idące  roszczenia  są  wykluczone.  Oznac2a  to,  iż  PRO-MAR  S.A.  nie  ponosi  odpowiedzialności  2a
jakiekolwiek poniesione  przez  Kupującego  koszty  związane  z  dalszym  przetworzeniem towaru  lub
roszczeniami j ego klientów.

3.7 W przypadku towarów sprzedawanych jako materiał zdeklasowany, Kupującemu nie przysługują żadne
roszczenia z tytułu wad, z jakimi należy się liczyć w przypadku tego rodzaju towarów.

3.8 Kupującemu,  odbierającemu  zamówione  pręty  ciągnione/łuszczone  samochodem  nieposiadającym
krytej powierzchni ładunkowej lub niewłaściwie zabezpieczonych w transporcie, nie przysługuje prawo
do  reklamacji  materiałów  z  tytułu  wad  powstałych  na  skutek takiego  transportu  (np.  w przypadku
zaistnienia korozji lub odkształcenia prętów).

4    Postanowienia końcowe

4.1  Wszelkie  spory  wynikłe  w związku z realizacją umowy  Strony poddadzą pod  rozstrzygnięcie  sądu
właściwego ze względu na siedzibę PRO-MAR S.A..

4.2 W sprawach nieuegulowanych w Umowach oraz w OwsiD zastosowanie mają odpowiednie przepisy
polskiego Kodeksu Cyvrilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

Niniejsze OwiDS oboriązują od dnia 01.03.2023 r. i zastępują wszelkie ime ogólne uzgodnienia do tej pory
występujące  w  obrocie  handlowym  pomiędzy  PRO-MAR  S.A.  a  jego  Klientami  lub  Dostawcami  -  za
wyjątkiem tych, które uzgodnione zostały pisemnie w obowiązujących na w/w dzień Kontraktach i Umowach.

Poznań, dn.:
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„PR0iMAR"§1ffiE
ul.Bawcka 61,  61-017  Pozmń

tel.061/8730815-845     (6)
Regon 631277ł34,  NIP 782-20-84-216

General terms and conditions

applicable in business transactions

between PRO-MAR S.A.

and its Customers or Suppliers (GTCSD)

Definitions

GTCSD - Generd Tems and Conditions of Sale and Delivery applicable to all goods sold and
puchased by PRO-MAR S.A.
PRO-MAR S.A. -ajoint stock company with its seat in Poznań, ul Baftycka 61, 61-017 Poznań,
NIP (tax identification number): 782-20-84-216, KRS (National Court Register number):
0000147722, REGON (statistical number): 631277434, share capital: PLN 939,520.00 ®aid in fi]ll).

3.         Authorised person -a person representing an entity, whose authority is derived either ffom
company registration documents or fi.om a power of attomey granted by bodies of the company.

4.         Supp]ier -an entity supplying goods or services to pRO-MAR S.A.
5.         Buyer -an entity ordering and buying steel mill materials or services related to steel mill articles

flom PRO-MAR S.A, regamdless of its legal fom or the form of cooperation.
6.         Supply -a service, product, documentation or other activity performed by pRO-MAR S.A. in behalf

of the Buyer or by the Supplier in behalf of PRO-MAR S.A.
7.         Order/Commission -a `ritten agreement concluded in between pRO-MAR S.A. and the Buyer or

Supplier, whose object is to set out the scope and rules of cooperation between them as regards
providing the service or product, naming the object of the Order/Commission, its quantity, price,
date of delivery, quality requirements, product or service parameters and the fom and date of
payment. The Order/Commission should be signed by authorised representatives of the Parties on
pain of invalidity.

1.   General provisions

1    These General Tems and Conditions of Sale and Delivery (GTCSD) define the rules, in the meaning of
Article 384 of the Civil Code, of perfoming Agreements/Contracts and submitting lndividual Orders
conceming the sale/puchase of steel mill materials, articles and services, applying to sale and delivery
agreements, the perfomance of services and Commissions/Orders concluded by and with PRO-MAR
S.A. witi its seat in Poznań, ul. Baftycka 61 or its subsidiaries by and with entrepreneus, including both
natural and legal persons (hereinafter referred to as the Buyer or Supplier).

1.1 These  GTCSD  form an integral pari of Agreements,  Business Offers or Orders completed by PRO-
MAR S.A.,  and apply to the Parties in their entirety,  unless otherwise provided for in `hriting.  The
General Tems and Conditions of Sale and Delivery are made known to the Buyer or Supplier when
PRO-MAR S.A. submits an order to the Supplier or a Business Offer to the Customer. The currently
applicable  version  of the  GTCSD  is  made  available  to  the  SupplierA3uyer  at  the  PRO-MAR  S.A.
website at the address www.pro-mar.com.pl. If the Buyer/Supplier does business with PRO-MAR on a
regular basis, its acceptance of the GTCSD upon submitting the first Order is considered effective for all
remaining Orders and Sale Agreements until such GTCSD are amended or no longer applicable. The
Buyer/Supplier or a person authorised in `hriting to act on its behalf acknowledges that they are familiar
with and accept the GTCSD when submitting an Order.
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1 .2 0ther business terms proposed by the Buyer/Supplier may apply only when they are accepted by PRO-
MAR  S.A.  in  `hriting  in  a  bilateral  Agreement  or  Contract.  However,  the  provisions  of the  main
Agreement/Contract have priority over the GTCSD.

1.3 If the Parties use their own general terms and conditions of agreements and orders (GTC, GTS etc.) in
business transactions, they ame bound only by those clauses or parts thereof which are not contrary to
each other. Any other clauses do not apply.  If there is a discrepancy between the provisions of both
Parties, any mutually exclusive clauses are considered not to bind the Parties.  In such case, relevant
substantive law applies under Article 3854, section 1 of the Civil Code, which reads that "An agreement
between entrepreneurs who have different template agreements does not include the contrary provisions
ofsuchtemplates."

1.4 PRO-MAR S.A. does not accept any Agreements or clauses of Orders, Commissions etc. which are not
confimed by a Business Offer provided by PRO-MAR S.A. or countersigned by a member of the PRO-
MAR S.A. Boamd of Directors.

1.5 The Supplier is obliged to provide to PROIMAR S.A., at the latest on the date of delivery of ordered
goods, a complete set of documents related to a particular transaction, including among others trmsport
documents,  attestations,  inspection  certificates,  specification  of  goods  and  invoices  required  and
necessary  to  receive  the  goods  into  the  PRO-MAR  S.A.  warehouse.  The  payment  for  deliveries
perfomed by the Supplier will occu solely on the basis of a VAT invoice or bill issued and submitted
to PRO-MAR S.A. and after providing the complete set of the above transaction documents.

1.6 With respect to all business transactions amd transactions documents, the parties to the transactions are
bound by a confidentiality clause and an undertaking not to disclose the details of such transactions
to third  parties,  both  while  conducting  the  transactions  and  for  at  least  12  months  after  they  are
completed   (except   for  public   infomation  whose   disclosure   is   defined   in   applicable   law   and
documentation used for attestations, quality assurance or certifications).

1.7 It is the Polish language to be  applied to  Contracts,  Agreements,  Orders and Order Confirmations.
In case of Contracts, Agreements, Orders and Order Confirmations drawn up for the foreign companies
or  by  the  foreign  companies  having  their  representation  or  representative  offices  in  Poland  -
the applicable language of the documentation is also Polish.  In other cases,  it is allowed to prepare
the aforementioned documentation in English, Russian or Germam,  in accordance with the fom and
content of such documents agreed by the Parties.

2.   Payment and settlement of transactions

2.1 If the  Buyer  is  in  arrears  with  payments  for  invoices,  PRO-MAR  S.A.  is  entitled  to  suspend  the
processing or refi]se to complete the current and future orders of the Buyer until all outstanding amounts
are settled.

2.2 The Supplier may not, except with consent of PRO-MAR S.A. which must be granted in `hriting on pain
of invalidity, assign to any third pafty any liabilities due to it from PRO-MAR S.A.

2.3 PRO-MAR  S.A.  guarmtees to  the  Buyer that the technical  parameters  of the  offered products  amd
services will be compliant with the industry standards or material data sheets in effect upon entering into
an agreement/transaction and, if no such standards or sheets are available, with the trade customs. PRO-
MAR S.A. will provide the Buyer with the relevant attestations, certificates, declarations of confomity
or other documents required by law that confim the parameters, quality, tests, origin of goods etc. Some
of these documents may be issued for an additional fee. PRO-MAR S.A. reserves an accuracy margin of
+/-10% with respect to the quantity/weight of goods stated in the Order compared to the total quantity
of delivered goods, unless the Parties agree otherwise. The same rules also apply to trade lengths and
dimensions of products offered by PRO-MAR S.A. The above difference in weight or quantity is not an
incompatibility with the order of the Buyer.

2.4 With respect to weight, weightings made by PRO-MAR S.A. are authoritative. A warehouse document
(WZ, PZ or similar) is considered to be a proof of weight. The wei8ht of goods includes customary
supluses and technological deductions (trade weights).
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2.5 The basis for issuing the goods is an Order submitted according to the business conditions stated in the
PRO-MAR S.A. Business Offer. In any case, an Order may not be cancelled without the written consent
of PRO-MAR S.A.

2.6 The reception of goods must be confimed by a person who has been authorised in writing. The Buyer is
obliged to accept the goods or services within 14 days ffom being notified of availability of the goods in
the PRO-MAR S.A.  warehouses or of perfoming the ordered service,  unless otherwise agreed in a
detailed Order.

2.7 If the Buyer is in arrears with accepting the ordered materials, they will be placed in the PRO-MAR
S.A. deposit warehouse at the cost and risk of the Buyer. In such case, if the materials are not picked up
for more than 14 days, PRO-MAR S.A. is entitled to issue to the Buyer a VAT invoice for the ordered
material and to deliver it at the cost of the Buyer to the Buyer's site or, if the Parties have agreed that the
material will be picked up at a later date, encumber the Buyer with the costs of storage (at the deposit
storage rate currently applicable at PRO-MAR S.A.).

2.8 When the goods are handed over to the Buyer, forwarder or carrier, the benefits and encumbrances as
well as all risks related to the goods, in pafticular the risk of damage and loss of goods, pass to the
Buyer. If the Buyer picks up the goods on its own, the benefits and encumbrances and all risks related to
the goods, in particular the risk of damaging and losing the goods, pass to the Buyer when the goods are
handed over.

2.9 In  case  of transactions  that  require  providing  input  materid  for  production  in  steel  mills,  if the
transaction is not insured by the Liability lnsurer on behalf of the Buyer, or the Buyer lacks positive
payment history or has been assigned a low rating and payment morality index (PMI) by the Liability
lnsuer, PRO-MAR S.A. is entitled to demand ffom the Buyer a prepayment towards completing the
order, up to 30% of the gross value of the order. If the Buyer cmcels the transaction after ordering the
input material,  the prepayment is  not retumed  but  is used to pariially  cover the  costs  of the  order
sustained by PRO-MAR S.A., which the Buyer hereby consents to.

2.10Similarly, for reasons mentioned in the preceding point, PRO-MAR S.A. is entitled to demand fi-om the
Buyer a prepayment in the amount ffom 20% to 80% of the order value towards delivery of the finished
product. This does not, however, prevent PRO-MAR ffom claiming 100% of the value of the finished
product ffom the Buyer if the Buyer refi]ses or cancels picking up such product.

3    Liability for defects and complaint handling

3.1 The goods are compliant with the Agreement or Order if they do not deviate flom the specification of
the Order agreed by the parties (subject to point 2.4) when the goods are passed and the risk handed
over to the Buyer.

3.2 For  the  services  ®eeling,  drawing,  forging)  offered  by  PRO-MAR  S.A.  the  Buyer  is  granted  a
24 months' warranty/guarantee counted from the date of handing over the finished product to the Buyer.
When picking up the material, the Buyer is obliged to check whether the ordered material is compliamt
with the order. Any complaints conceming quamtity and quality should be submitted within 7 days ftom
the date of picking up the goods, otherwise being null and void. Liability for latent defects of charge
materials is limited by the warramty/guarantee period defined and gramted by their producer (steel mill).
A complaint will be rejected if the  goods being the object of the complaint were fi]rther treated or
processed without the prior `hritten consent of PRO-MAR S.A. in case when the reported defect could
have been discovered by the Buyer prior to processing.

3.3 PRO-MAR S.A. will not examine quality complaints if the quantity of defective material in the goods
does not exceed 3% of total weight supplied as part of a particular order/delivery.

3.4 PRO-MAR S.A. is liable for a specific application purpose or special fitness of the goods is recognised
only to the extent unequivocally agreed in the Agreement/Order. In other cases, the risk of fitness and
applicability of the goods is bome solely by the Buyer.  If the order of the Buyer contains erroneous
parameters of goods, PRO-MAR S.A. is released fi.om liability for incorrect selection of material by the
Buyer.

3.5 PRO-MAR  S.A.  is  not  liable  for  deterioration  or  destruction  of the  goods  due  to  their  improper
application or fiiriher treatment by the Buyer after passage of risk. This applies in particular to transport
and storage of drawn and peeled materials in conditions that might expose such materials to humidity
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and cause surface defects in the goods, as well as to their treatment (including heat and mechanical
treatment) at a fiifther stage of processing by the Buyer.

3.6 Withdrawing ftom the Agreement related to completion of the order is limited to defective goods. Any
fi]rther  reaching  claims  are  excluded.  This  means  that  PRO-MAR  S.A.  is  not  liable  for  any  costs
sustained by the Buyer due to fi]rther processing of the goods or the claims of its customers.

3.7 In case of goods sold as declassified material, the Buyer is not entitled to my claims due to defects that
should be expected in case of goods of such kind.

3.8 A Buyer that picks up the ordered drawn/peeled bars using a vehicle without a covered loading space or
without properly securing them in transport is not entitled to submit a complaint conceming defects
caused as a result of such transport (for example in case of corrosion or defomation of the bars).

4. Final provisions

4.1 The Parties will submit amy disputes resulting ffom the perfomance of the agreement to be resolved by a
court having jurisdiction according to the seat of PRO-MAR S.A.

4.2 h matters not regulated in the Agreements and GTCSD, the respective provisions of the Polish Civil
Code and other generdly applicable provisions of Polish law apply.

These  GTCSD  come  into  effect  on  1  March  2023  and  replace  any  other  general  arrangements  hithefto
prevailing in business tramsactions between PRO-MAR S.A. and its Customers or Suppliers, except for tems
agreed in writing in any Agreements and Contracts effective as of that date.

Pozmań, on:

4


