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Treść raportu:

Zarząd Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie informuje o spełnieniu warunków zawartej przez Spółkę zależną
Frapol Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (jako Partnerem Konsorcjum, którego liderem jest Eiffage Polska
Budownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie) a Wings Properties Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Umowy o
generalne wykonawstwo wraz z aneksem w ramach zadania pn. „Wykonanie Budynku OVO zlokalizowanego we
Wrocławiu przy ul. Podwale 82-91 (działka nr ewid. 2/2, AM – 1 obręb 22 Południe)”, których przedmiot stanowi
wykonanie i oddanie Budynku OVO Wrocław (o której informował w raporcie bieżącym 12/2014).
Strony zastrzegły warunek zawieszający wejście umowy i aneksu w życie. Dla wejścia umowy w życie spełnione
zostały łącznie następujące przesłanki: uzyskanie akceptacji Alior Bank S.A. (finansującego inwestycję Ovo) dla
podpisanej umowy, ustanowienie gwarancji należytej realizacji umowy lub wpłata kaucji wraz z dokumentami
potwierdzającymi jej cesję na Alior Bank S.A., przekazanie poręczenia korporacyjnego przez lidera konsorcjum,
udzielonego przez spółkę dominującą względem lidera, natomiast aneks wszedł w życie z chwilą uzyskania
akceptacji Alior Bank S.A.
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