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Informacja o wartości obrotów z Valmet Technologies Inc

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2  Ustawy o ofercie - informac je bieżące i  okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] Zarząd spółki 

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z przyjęciem do realizacji 

w dniu 17 kwietnia 2015 r. kolejnego zamówienia od Valmet Technologies Inc (Finlandia) (Valmet) łączna wartość 

obrotów pomiędzy Spółką a Valmet w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 945,2 tys. EUR co po przeliczeniu 

według kursu NBP z dnia wystąpienia zdarzenia odpowiada równowartości 3.812 tys. zł. Jednocześnie 

uwzględniając szacunkową wartość spodziewanych dodatkowych robót związanych z zamówieniami 

realizowanymi na rzecz Valmet na poziomie ok. 5-10% wartości posiadanych zamówień,  Spółka ocenia iż wartość 

portfela zamówień przyjętych do realizacji na rzecz Valmet w ww. okresie przekracza równowartość 10% kapitałów 

własnych na dzień 31 grudnia 2014 r., a więc wartość 3.978 tys. zł. 

Zamówieniem o największej wartości przyjętym do realizacji w ww. okresie było zamówienie z dnia 18 stycznia 

2015 roku o wartości ok. 310,6 tys. EUR co odpowiada równowartości 1.253 tys. zł. (Zamówienie). Przedmiot 

Zamówienia obejmuje wykonanie oraz próbny montaż elementów maszyny  do cięcia papieru w Varo w Szwecji. 

Termin realizacji zamówienia ustalony został na styczeń 2016 r. Zamówienie określa kary  umowne z tytułu 

tygodniowych opóźnień w realizacji zamówienia z limitem w wysokości 10% wartość Zamówienia jak również 

indywidualne kary przewidziane w przypadku opóźnień w przekazywaniu miesięcznych raportów związanych z 

realizacją Zamówienia. 

Na wykonane prace Emitent udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy.

Pozostałe warunki Zamówienia nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu zleceń.

Wartość obrotów uwzględniająca szacowaną wartość robót dodatkowych została uznana za znaczącą z uwagi na 

fakt, że jej wartość przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Spółki. 

Jednocześnie Emitent informuje, iż realizacja kolejnych zamówień na rzecz Valmet związana jest z intensyfikacją 

działań Zarządu Spółki w zakresie realizacji kontraktów na rynkach eksportowo-maszynowych.
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2015-04-17 Grzegorz Pasturczak Prezes Zarzadu

2015-04-17 Dariusz Cieśl ik Członek Zarządu
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