INSTALKRK

RB 35 2011
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieŜący nr

35

/

2011

2011-09-23

Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat

Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, Ŝe w dniu 23.09.2011 roku otrzymał podpisaną (z datą zawarcia 08.09.2011
roku) z TAURON WYTWARZANIE S.A. (TAURON) z siedzibą w Katowicach umowę, która to umowa jest kolejną
podpisaną z TAURON, powodującą, Ŝe wartość podpisanych, a nie opublikowanych w ciągu ostatnich 12
miesięcy umów przekroczyła 10% kapitałów własnych Instal Kraków S.A., i wyniosła 19,3 mln zł netto.
Największą spośród nich wartość miała umowa z TAURON z dnia 08.09.2011 roku na wykonanie zadania pn.
„Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego i przekazanie do eksploatacji
układu gospodarki olejowej w ramach odbudowy mocy wytwórczych w PKE S.A. Budowa bloku energetycznego o
mocy 50 MW w ZEC Bielsko-Biała EC1”.
Termin zakończenia realizacji umowy określony został na 31.03.2013 roku, natomiast wartość umowy wynosiła
9,6 mln zł netto.
TAURON moŜe dochodzić kar umownych w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Instal przedmiotu umowy,
niewykonania w terminie zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku opóźnienia w przekazaniu
TAURON dokumentacji powykonawczej, w przypadku odstąpienia przez TAURON od umowy z przyczyn leŜących po
stronie Instal Kraków S.A. w przypadku odstąpienia przez TAURON od umowy z przyczyn leŜących po stronie Instal
Kraków S.A. oraz w przypadku nieosiągnięcia Gwarantowanych Parametrów Technicznych inwestycji.
W przypadku, gdy wysokość szkody przekroczy wartość kar umownych, moŜliwe jest dochodzenie zapłaty
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Kryterium uznania umowy za znaczącą była wartość kapitałów własnych emitenta.
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