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Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z zawarciem
w dniu 20 lipca 2016 r. dwóch umów na wykonanie konstrukcji stalowych z MKL BAU sp. z o.o. (Zamawiający)
łączna wartość umów/zamówień z tym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła ok. 3,20 mln zł netto.
Kontraktem o największej wartości zawartym w ww. okresie była jedna z umów z dnia 20 lipca 2016 r. o wartości
ok. 0,63 mln zł netto (Umowa).
Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie przez Emitenta konstrukcji stalowych kanałów spalin
dla przemysłowej instalacji chemicznej. Termin realizacji Umowy został ustalony na okres sierpień 2016 r. –
styczeń 2017 r.
Umowa przewiduje możliwość nałożenia kary umownej za dzienne opóźnienia w wykonaniu jej przedmiotu przy
czym łączna wartość umownych nie może przekroczyć 10% wartości Umowy. Niezależnie od powyższego strony
mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. Pozostałe warunki
Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego
typu zleceń.
Emitent uznaje wartość obrotów z Zamawiającym za istotny z uwagi na ich łączną wartość, która przekracza
przyjęte przez Spółkę kryterium istotności dla tego typu transakcji.
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