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Raport bieżący nr 34 / 2017 K

Data sporządzenia: 2017-12-15

Skrócona nazwa emitenta

INSTALKRK

Temat

Spełnienie warunku zawieszającego zawartej znaczącej umowy warunkowej - korekta podstawy prawnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Instal Krakow S.A. przekazuje korektę raportu bieżącego 34/2017 opublikowanego w dniu 15.12.2017 roku. 
Korekta polega jedynie na zmianie omyłkowo błędnie wskazanej podstawy prawnej.
W raporcie 34/2017 jako podstawa prawna publikacji raportu został wskazany Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie 
- informacje bieżące i okresowe. Prawidłowa podstawa prawna publikacji raportu to Art. 17 ust. 1 MAR - informacje 
poufne. 

Poniżej treść raportu, która nie uległa zmianie w porównaniu pierwotnej treści raportu 34/2017

Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że otrzymał od spółki zależnej Frapol sp. z o.o.  informację o spełnieniu, z 
dniem 14.12.2017 roku, warunku wejścia w życie Aneksu do Umowy nr U/J910/0010/Z/16 zawartej z E003B7  sp. z 
o.o., datowanego na dzień 16.11.2017 roku. O zawarciu Aneksu Zarząd Instal Kraków S.A. informował w raporcie 
bieżącym nr 26/2017 z dnia 22.11.2017 roku. 
Kontrakt obejmuje wykonanie robót w zakresie instalacji wentylacji, klimatyzacji, oddymiania, ogrzewania i AKPiA 
w ramach realizacji inwestycji Budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w 
Elektrowni Jaworzno III-Elektrownia II. 
W związku z zawartym Aneksem łączną wartość wynagrodzenia za realizację kompletnego zakresu Kontraktu 
ustalono na kwotę 28 mln zł netto, natomiast termin realizacji określony został na dzień 20.11.2019 r. Wartość 
umowy przed aneksem wynosiła 14,4 mln zł netto.

Kontrakt miał wejść w życie pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Zamawiającego wszystkich 
wymaganych zgód, w szczególności zgody Gwarantów, RAFAKO oraz Inwestora.
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2017-12-15 Rafał Rajtar Członek Zarządu

2017-12-15 Małgorzata Kozioł Prokurent
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