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Informacja o wartości obrotów z kontrahentem

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z przyjęciem 
do realizacji w dniu 18 września 2017 r. kolejnego zamówienia złożonego przez Modern&Kotły z siedzibą w 
Wodzisławiu (woj. Świętokrzyskie), łączna wartość obrotów pomiędzy Spółką a Modern&Kotły wyniosła ok. 2,7 mln 
zł.

Zamówieniem o największej wartości przyjętym do realizacji było zamówienie podpisane w dniu 24 października  
2016 r. o wartości ok. 1,5 mln zł netto (Zamówienie). Przedmiot Zamówienia obejmuje demontaż dwóch kotłów, 
dostawę i montaż rusztów z napędami oraz odżużlaczy oraz modernizację dwóch wentylatorów wyciągowych dla 
dwóch kotłów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja Ciepłowni Centralnej w Siedlcach”. Termin realizacji 
Zamówienia przypada na koniec stycznia 2018 r.  Zamówienie zawiera postanowienia dot. kar umownych 
przewidujących m.in. zapłatę przez Spółkę kary umownej w przypadku zwłoki terminowej realizacji zamówienia w 
wysokości 0,05% wartości Zamówienia lub w przypadku odstąpienia od Umowy przez Spółkę lub Modern&Kotły z 
powodu okoliczności dotyczących Emitenta w wysokości 10% wartości Zamówienia, jeżeli powiadomienie o 
odstąpieniu od zamówienia nastąpi przed rozpoczęciem robót demontażowych i 20% wartości Zamówienia jeżeli 
powiadomienie o odstąpieniu od zamówienia nastąpi po rozpoczęciu robót demontażowych.
Pozostałe warunki Zamówienia nie odbiegają od warunków standardowych stosowanych dla tego typu zleceń.
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2017-09-18 Jacek Weremiej Prezes Zarządu
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