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Informacja o wartości obrotów z kontrahentem

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z 

otrzymaniem w dniu 4 marca 2016 r. zamówienia od P.P.H. „SAWOX” Jan Wolak Spółka Jawna (Zamawiający) 

łączna wartość obrotów z tym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła ok. 4,1 mln zł netto. 

Zamówieniem o największej wartości otrzymane w ww. okresie było zamówienie z dnia 21 maja 2015 r. o 

wartości ok. 1,2 mln zł netto (Zamówienie). 

Przedmiotem Zamówienia była dostawa instalacji odpylania spalin dla czterech kotłów WR-5 zlokalizowanych w 

Tomaszowie Mazowieckim. Termin realizacji Zamówienia został ustalony na okres maj – wrzesień 2015 r. 

Zamówienie określało kary umowne z tytułu opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do każdego z 

terminów dostaw w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto umowy za każdy dzień opóźnienia. Za opóźnienie w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach robót lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 

0,2% wynagrodzenia netto umowy za każdy dzień opóźnienia.

Zamówienie z 4 marca br. nie zawiera kar umownych a pozostałe warunki Zamówienia nie odbiegają od 

warunków standardowych dla tego typu zleceń.

Wartość obrotów została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza równowartość 10% 

kapitałów własnych Spółki. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 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 [I]
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2016-03-04 Grzegorz Pasturczak Prezes Zarządu

2016-03-04 Dariusz Cieślik Czlonk Zarządu
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