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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, Ŝe w dniu 22.11.2010 roku otrzymał od Chemobudowy Kraków S.A. aneks do 
umowy dotyczącej realizacji kompleksowego wykonania stanu surowego otwartego czterech budynków 
mieszkalnych wraz z łącznikiem podziemnym pomiędzy Budynkiem nr 4 a Budynkiem nr 3 przy ul. Ślicznej w 
Krakowie, o podpisaniu której Zarząd informował w raportach bieŜących nr 4/2010 i 23/2010. 
Na mocy podpisanego aneksu Chemobudowa Kraków S.A. przyjmuje do realizacji wykonanie kompletnego stanu 
wykończeniowego wraz ze stolarką okienną PCV, zagospodarowaniem terenu, drogami oraz zaprojektowanym 
oświetleniem zewnętrznym terenu "Zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Ślicznej w 
Krakowie". 
Termin zakończenia realizacji całego zadania inwestycyjnego, czyli kompleksowego wykonania "Zespołu czterech 
budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Ślicznej w Krakowie" okreś lony został na 30.08.2011 roku, 
natomiast wartość umowy wraz z aneksami wynosi łącznie 25,39 mln zł netto.
Instal Kraków S.A. moŜe dochodzić kar umownych w przypadku nie wykonania w terminie przez Chemobudowę 
Kraków S.A. okreś lonego w umowie przedmiotu Umowy, za zwłokę w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze lub w 
okresie gwarancji usterek oraz w przypadku rozwiązania umowy  z przyczyn zaleŜnych od Chemobudowy Kraków 
S.A. W przypadku gdy szkoda przekroczy wysokość kary umownej, Instal Kraków S.A. moŜe Ŝądać odszkodowania 
uzupełniającego.
Kryterium uznania umowy za znaczącą była wartość kapitałów własnych emitenta.
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