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Raport bieżący nr 22/2012            Data sporządzenia: 2012-06-06 

 

Temat: 

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zakończenie negocjacji umowy znaczącej  

 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – ujawnienie informacji opóźnionej 

 

 

Treść raportu: 

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 9 maja 2012 r. 

opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej związanej z  prowadzeniem 

negocjacji z konsorcjum spółek: Obrascon Huarte Lain S.A., Hydrobudowa Polska S.A., PBG 

S.A., Aprivia S.A., Przedsiębiorstwo Robót Górniczych METRO Sp. z o.o. prowadzącymi 

wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej „Słowackiego IV - Obrascon 

Huarte Lain S.A., Hydrobudowa Polska S.A., PBG S.A., Aprivia S.A., Przedsiębiorstwo Robót 

Górniczych Metro Sp. z o.o. - Spółka Cywilna” w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53 (dalej 

Odbiorca). Negocjacje dotyczyły  zawarcia znaczącej umowy na dostawę prefabrykowanej 

stali zbrojeniowej (dalej Umowa). 

 

W dniu dzisiejszym Emitent powziął wiadomość o podpisaniu Umowy z Odbiorcą. 

 

Wartość szacunkowa Umowy wynosi 53.520.000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt trzy 

miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych). 

 

Przewidywany termin zakończenia dostaw: 14.10.2014r. 

 

Termin płatności: 35 dni od daty wystawienia faktury VAT. 

Kary umowne: 

 

1. Emitent zapłaci Odbiorcy następujące kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy wynikającą z winy Emitenta, w wysokości 

3% wartości netto danej partii elementów zbrojarskich, której dotyczy zwłoka 

za każdy jej dzień w stosunku do terminów dostaw wynikających z Umowy, lecz nie 

więcej niż 10% wartości szacunkowej netto Umowy, 

b) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 3% wartości netto danej partii 

elementów zbrojarskich dotkniętych wadą za każdy dzień zwłoki, liczonej 

od bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad uzgodnionego przez obie Strony 

Umowy, lecz nie więcej niż 10% wartości szacunkowej netto Umowy, 

c) za odstąpienie od Umowy z winy Emitenta w wysokości 10% wartości szacunkowej 

netto Umowy.  

2. Odbiorca zapłaci Emitentowi następujące kary umowne: 
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a) za odstąpienie od Umowy z winy Odbiorcy w wysokości 10% wartości szacunkowej 

netto Umowy, 

b) za nieodebranie w terminie tonażu określonego Umowie w wysokości 10% wartości 

netto niezrealizowanej części Umowy,  

c) za zwłokę w odbiorze wykonanych i dostarczonych elementów zbrojarskich 

w wysokości 3% wartości netto danej partii elementów zbrojarskich za każdy dzień 

zwłoki liczony od daty zgłoszenia gotowości dostawy przez Emitenta, lecz nie więcej 

niż 10% wartości szacunkowej netto Umowy. 

 

 

Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów. 

 

Wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 

Informacja objęta niniejszym raportem bieżącym była przedmiotem zawiadomienia 

przekazanego Komisji Nadzoru Finansowego dokonanego na podstawie art. 57 ust.1 Ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, gdyż 

upublicznienie powyższej informacji mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg negocjacji. 

 

 


