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Lotos i pierogi Polskiego Jadła

Zarząd spółki Polskie Jadło SA poinformował w komunikacie giełdowym, że 29 września 2010 r zawarto
umowę ramową pomiędzy Lotos Paliwa Sp. z o.o. a KO-OPERATOR Bronikowski, Górzyński s.j., będącą
podmiotem zależnym wobec Polskiego Jadła. Umowa określa warunki dostaw minipierogów
produkowanych przez KO-OPERATOR na podstawie licencji Polskieago Jadła. Towar przeznaczony jest
na zaopatrzenie punktów gastronomicznych w sieci stacji paliw Lotos i ma stanowić alternatywę hotdogów, standardowo sprzedawanych na różnych stacjach paliw. Klienci placówek Lotosu będą mogli
zakupić kubek mieszczący 12 pierogów. Danie otrzymuje się w 1,5 min od zamówienia. Klient ma pełną
dowolność wyboru asortymentu (spośród pięciu rodzajów pierogów). Pierogi podawane są w
ekologicznym opakowaniu - kartonowy kubek mieszczący się w uchwytach na napoje - do którego
dodawany jest drewniany widelczyk, umożliwiający konsumpcję podczas jazdy.
Spółka Lotos uzyskała wyłączność na towar objęty umową, w zakresie obejmującym sieci stacji
paliwowych na terenie Polski. KO-OPERATOR w czasie realizacji umowy będzie ściśle współpracować
ze spółką Polskie Jadło, wykorzystując jego receptury i technologie. Polskie Jadło udzieliło też zgody na
używanie zastrzeżonych znaków towarowych: "Polskie Jadło", "Pierogowy Kubek", "Sztuka Pieroga".
Zarówno z uwagi na szacunkową wartość kontraktu, jak i na perspektywy dalszego rozwoju współpracy z
Lotos Paliwa Sp. z o.o. przedmiotowa umowa ma status umowy znaczącej.
***
Działalność powstałej w 1996 r. spółki Jana Kościuszki przez 10 lat koncentrowała się na rozwoju sieci
restauracji Chłopskie Jadło. Po jej sprzedaży w 2006 r. Kościuszko zainwestował w nową sieć restauracji,
gościńców i pierogarni pod marką Polskie Jadło - funkcjonującymi w autorskim modelu franczyzowooperatorskim. Drugim segmentem działalności firmy, rozwijanym od 2004 r., jest produkcja i sprzedaż
ekskluzywnych wyrobów kuchni polskiej sprzedawanych pod marką Polskie Jadło. Wśród nich są
tradycyjnie wyrabiane wędliny i wyroby wekowane takie jak polskie zupy, pasztety oraz inne dania
gotowe.
Polskie Jadło SA i KO-OPERATOR zawarły umowę konsolidacyjną 24 sierpnia 2010 r. Polskie Jadło
stało się podmiotem dominującym, przejmując pełną kontrolę finansową i organizacyjną od 1 września
2010 roku.
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