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Treść raportu:

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, Mostostal
Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chojnicach, będąca
jednostką zależną od Emitenta, powzięła wiadomość o podpisaniu przez Aker Solutions AS („Zamawiający”),
zamówienia, na podstawie którego, Zamawiający zleca a Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k. („Wykonawca”) przyjmuje do realizacji, z materiału powierzonego przez kontrahenta oraz
na podstawie opracowanej przez kontrahenta dokumentacji, wykonanie elementów podwodnych konstrukcji
stalowych w ramach projektu wydobywczego Johan Castberg. Umówione szacunkowe wynagrodzenie należne
Wykonawcy za realizację zamówienia wynosi ok. 9,9 mln PLN. Strony przewidują, że zamówione konstrukcje będą
dostarczane sukcesywnie, w terminach do końca czerwca 2019 roku.
W opinii Zarządu Emitenta, powyższa umowa jest istotna z punktu widzenia rozwoju Mostostalu Chojnice Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Realizacja powyższego zamówienia umożliwi rozwój kompetencji
chojnickiego zakładu w obszarze konstrukcji podwodnych, w ramach sektora Oil & Gas.
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
uchylającedyrektywę 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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