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Treść raportu:

Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że z dniem 01 marca 2013 r. Spółka zależna Frapol sp. z o.o. została
związana z Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie umową na wykonanie robót budowlano –
montażowych w zakresie instalacji wentylacji w ramach zadania pn. „Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej
(Czyżyny) w Krakowie”.
Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 30.09.2013 r., natomiast wartość umowy ustalono na
kwotę netto: 19.995 tys. zł.
Mostostal Warszawa S.A. może dochodzić kar umownych w następujących sytuacjach: za zwłokę w wykonaniu
przedmiotu umowy; zwłokę w wykonaniu części robót; zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rękojmi lub gwarancji jakości; za każdy rozpoczęty dzień przerwy w realizacji umowy wywołanej
przyczynami za które odpowiada Frapol sp. z o.o.; za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Frapol
sp. z o.o.; w przypadku opóźnienia w przedstawieniu polis ubezpieczeniowych, nieprzedłużenia terminu ich
obowiązywania, niedokonania przeniesienia uprawnień z zawartych umów ubezpieczenia; w przypadku opóźnienia
w złożeniu oświadczenia o otrzymaniu należnego wynagrodzenia; za odstąpienie bądź rozwiązanie umowy między
Inwestorem a Mostostal Warszawa S.A. z przyczyn leżących po stronie Frapol sp. z o.o.
Strony ustaliły łączny limit wszystkich kar umownych do wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. Mostostal
Warszawa S.A. może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
Kryterium uznania umowy za znaczącą była wartość kapitałów własnych emitenta.
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