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Treść raportu:

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

do realizacji w dniu 24 kwietnia 2018 r. kolejnego zamówienia złożonych przez BMH Technology Ltd (Finlandia), 

łączna wartość obrotów pomiędzy Spółką a BMH Technology Ltd. wyniosła ok. 0,86 mln EUR, co po przeliczeniu 

według kursu NBP z dnia wystąpienia zdarzenia odpowiada równowartości ok. 3,6 mln zł. Na ww. wartość 

składają się zamówienia dotyczące dostaw na rzecz BMH Technology Ltd. w szczególności przenośników 

taśmowych oraz zgrzebłowych. 

Zamówieniem o największej wartości przyjętym do realizacji było zamówienie z dnia 24 kwietnia 2018 r. o wartości 

ok. 0,2 mln EUR, co odpowiada równowartości ok. 0,87 mln zł. (Zamówienie). Przedmiot Zamówienia obejmuje 

dostawę na rzecz BMH Technology Ltd. przenośnika taśmowego. Dostawa Zamówienia powinna nastąpić w 

sierpniu 2018 r. 

Zamówienia realizowane na rzecz BMH Technology Ltd. zawierają postanowienia dotyczące kar umownych z tytułu 

zwłoki w ich realizacji w wysokości 2% wartości konkretnego zamówienia za każdy tydzień zwłoki, nie więcej 

jednak niż 10% wartości konkretnego zamówienia. Pozostałe warunki zamówień realizowanych na rzecz BMH 

Technology Ltd. nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu zleceń.

Powyższe kontrakty są kontynuacją strategii Spółki, mającej na celu zwiększenie rozwoju w dziedzinie eksportu. 

Tym samym Zarząd Spółki czyni dalsze starania, aby nadal zwiększać przychody Spółki poprzez eksport.
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