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Treść raportu:

Zarząd ZUK Stąporków S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.11.2016 r. została zawarta umowa 

strategicznego partnerstwa pomiędzy Emitentem a firmą MKL Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach. Przedmiotem ww. 

umowy jest podjęcie strategicznej współpracy branżowej obejmującej w szczególności następujące działania:

- stworzenie wspólnej oferty handlowej dla klientów;

- składanie wspólnych ofert konsorcjalnych w znaczących postępowaniach przetargowych, krajowych i 

zagranicznych;

- podejmowanie wspólnych działań w celu pozyskiwania nowych kontraktów w kraju i za granicą;

- wykorzystanie infrastruktury produkcyjnej ZUK Stąporków dla realizacji zleceń już posiadanych przez MKL lub 

pozyskanych w przyszłości;

- w celu zacieśnienia i optymalizacji współpracy Strony umowy przewidują możliwość inwestycji MKL w ZUK, w tym 

w szczególności poprzez objęcie przez MKL do 10% akcji w podwyższonym kapitale ZUK. Szczegółowe warunki 

Strony określą w odrębnych umowach po przeprowadzeniu w tym zakresie dalszych negocjacji. 

MKL to grupa firm działających w branżach m.in.: budownictwa przemysłowego, energetyki, instalacji 

technologicznych, ochrony środowiska itp.

Grupa MKL jest dynamicznie rozwijającym się podmiotem, który ma szczególnie silną pozycję w Europie 

Zachodniej (Wielka Brytania, Francja) oraz Skandynawii.

Zarząd ZUK Stąporków S.A. oczekuje, że zawarte porozumienie pozwoli Emitentowi na poszerzenie rynków zbytu, 

dostęp do rynków zagranicznych na których nie był dotychczas obecny , oraz pozwoli wykorzystać potencjał 

produkcyjny, co umożliwi obydwu spółkom pozyskać większe kontrakty.
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2016-11-09 Grzegorz Pasturczak Prezes Zarządu

2016-11-09 Dariusz Cieślik Członek Zarządu
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