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Zawarcie znaczącej umowy z PGNiG Termika S.A.

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) informuje , że w dniu 8 kwietnia 2015 r. 

podpisał ze spółką PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie umowę znaczącą na łączną kwotę netto w 

wysokości 4,1 mln zł (Umowa). Przedmiotem Umowy jest budowa instalacji odpylania spalin dla kotła parowego 

w EC Pruszków, polegającej na zabudowie odpowiedniego filtra. Zakończenie wszystkich prac objętych 

przedmiotem Umowy oraz podpisanie protokołu końcowego odbioru prac ustalono do dnia 29 lutego 2016 r. 

Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych typowych dla tego typu umów. Wysokość kar umownych 

nie przekracza jednak równowartości 10 % wartości wynagrodzenia. Zgodnie z treścią Umowy Spółka udzieli 

gwarancji w szczególności na prawidłowe działanie zabudowanej instalacji oraz wymaganą jakość wszystkich 

prac wykonanych w ramach Umowy na okres 36 miesięcy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków 

standardowych dla tego typu umów. Umowa 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 [C].
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2015-04-09 Grzegorz Pasturczak Prezes Zarządu

2015-04-09 Robert Jankowski Wiceprezes Zarządu
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