INSTALKRK

RB 21 2014
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2014

2014-07-03

Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat

Umowa znacząca – umowa z Budimex S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że w dniu 03.07.2014 r. Spółka zależna Frapol sp. z o.o. zawarła z Budimex
S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na wykonanie robót w zakresie instalacji wentylacji, instalacji klimatyzacji i
instalacji odciągów miejscowych w ramach realizacji nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb Wydziału
Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 30.06.2015 r., natomiast wartość umowną ustalono na
kwotę netto: 16.600.000,00 zł.
Budimex S.A. może dochodzić kar umownych w następujących sytuacjach: za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu
umowy; opóźnienie w wykonaniu części robót; opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rękojmi lub gwarancji jakości; za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Frapol sp. z o.o., za
opóźnienie w dostarczeniu gwarancji bankowej, za niezachowanie w tajemnicy informacji pozyskanych w ramach
realizacji robót, za nieuzyskanie potwierdzenia o utrzymaniu w czystości terenu robót, za nieuczestniczenie w
naradach koordynacyjnych, za nieprzestrzeganie zasad BHP, za niedostarczenie w terminie oświadczeń o
rozliczeniach częściowych i rozliczeniu końcowym umowy.
Strony ustaliły łączny limit wszystkich kar umownych do wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto.
Budimex 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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