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Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu
dzisiejszym, aneksu do umowy z dn. 23 września 2015 roku z późn. zm. pomiędzy spółką E003B7 Sp. z o.o. z
siedzibą w Raciborzu („Zamawiający”) a Emitentem („Wykonawca”), o której Emitent informował w raportach nr
34/2015, 36/2015 oraz 1/2016. Mocą przedmiotowego aneksu, strony określiły łączną wartość wynagrodzenia
należnego Wykonawcy za wykonanie umowy, w sposób obmiarowy, w kwocie 63,7 mln zł netto. Początkowo,
łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy było określone na kwotę 49,8 mln zł netto i miało
charakter szacunkowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia związana jest z osiągnięciem przez strony porozumienia
(ugody) co do wysokości wynagrodzenia za roboty zrealizowane przez Wykonawcę, powstałe wskutek zmian
dokumentacji technicznej zadania (6,5 mln zł netto), oraz określeniem przez strony wynagrodzenia za wykonanie
poszczególnych etapów, w sposób obmiarowy a nie jedynie szacunkowy, z uwagi na ich zakończenie. Strony
postanowiły, że Wykonawca zwiększy wartość udzielonych zabezpieczeń (gwarancji bankowych) proporcjonalnie
do zwiększonej wartości wynagrodzenia. Jednocześnie Emitent informuje, że strony doszły do porozumienia w
sprawie dotychczas spornych kosztów, pracy głównych żurawi montażowych na placu budowy (jak wskazano w
raporcie Emitenta nr 12/2017), w ten sposób, że Emitent zobowiązał się do poniesienia wyżej wymienionych
kosztów (w wysokości 2,9 mln zł netto). Wyżej wymienione ustalenia wejdą w życie pod warunkiem uzyskania
niezbędnych zgód korporacyjnych oraz zgody Inwestora i banków udzielających Generalnemu Wykonawcy
gwarancji należytego wykonania kontraktu z Inwestorem („Gwarantów”).
Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).
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