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Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 23.09.2015 roku umowy pomiędzy Zamet
Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Wykonawca”) a E003B7 Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000486911 („Zamawiający”) – będącą spółką zależną Rafako
S.A. z siedzibą w Raciborzu, mocą której Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć nośną konstrukcję
stalową kotła wraz z rusztem nośnym, na potrzeby realizacji inwestycji budowy bloku 910 MW w Elektrowni
Jaworzno III. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w oparciu o dokumentację powierzoną przez
Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy sukcesywnie, a przewidywany termin
zakończenia realizacji umowy został określony na 22.06.2016 roku. Szacunkowe wynagrodzenie należne
Wykonawcy z tytułu zawartej umowy wynosi 35.897.030,80 zł netto (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści złotych i 80/100) i zostało ustalone w oparciu o iloczyn szacunkowej
masy konstrukcji będącej przedmiotem umowy i ryczałtowego wynagrodzenia za jednostkę masy. Zamawiający
będzie dokonywał płatności częściowo w formie zaliczki a w pozostałej części sukcesywnie po wykonaniu przez
Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego poszczególnych etapów przedmiotu umowy. Tytułem
zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy oraz należytego wykonania zobowiązań z tytułu
gwarancji jakości i rękojmi za wady, Wykonawca przedłoży gwarancje bankowe, na wartość odpowiednio 10% i
3% wysokości szacunkowego wynagrodzenia, z terminem obowiązywania do 15.10.2021 r. Umowa przewiduje
możliwość obciążenia Wykonawcy karami umownymi, których łączna wysokość została ograniczona do kwoty 25%
wartości wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem że Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania
uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości 100% wartości
wynagrodzenia brutto. Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, uzyskania przez Zamawiającego w
terminie 16 dni od daty podpisania Umowy przez strony, wszystkich wymaganych zgód na zawarcie umowy z
Wykonawcą, w szczególności zgody Gwarantów którzy udzielili Rafako S.A. gwarancji należytego wykonania
inwestycji oraz zgody Inwestora tj. Tauron Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przedłożenia ich
Wykonawcy.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość szacunkowego wynagrodzenia, przekraczająca 10% kapitałów
własnych Emitenta, wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku, opublikowanych przez Emitenta w ostatnim raporcie
okresowym za I półrocze 2015 roku, wynoszących 174 962 tys. zł.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (t. jedn. Dz.U. 2014 poz. 133).
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