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Data sporządzenia:  2020-06-23 

Temat: Powzięcie informacji o najkorzystniejszej ofercie  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym 

powziął informację o tym, że oferta spółki zależnej Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) – jest 

najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u   zbiegu ulic Mieszka I, 

Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka”, w którym zamawiającym jest 

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie. 
 

Wartość oferty wynosi ok. 3% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach). 

Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że wartość oferty przekracza 5% wartości 

skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

2020-06-23 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu 

2020-06-23    Beata Żaczek  Wiceprezes Zarządu 

23 czerwca 2020 r. godz. 15:52 

  



Current report No.: 27/2020 

Document date:  2020-06-23 

Subject: Information about the best tender 

Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information. 

 

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (“the Issuer”) informs that 

it became aware today that the Issuer’s subsidiary’s – Pekabex Bet S.A. (“the Company”) – tender is the 

best tender in the open tendering public contract award procedure entitled: "Design and construction of 

a complex of multi-family residential buildings with a multi-storey car park in Pleszew, at the 

intersection of Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego and Władysława Warneńczka streets”, 

in which the contracting authority is Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

with its statutory seat in Pleszew. 

The tender value is ca. 3% of the revenues of the Pekabex Group according to the last published annual 

consolidated financial statements (in full percentages). 

The Information has been deemed material due to the fact that the tender value exceeds 5% of the value 

of the Issuer's consolidated equity according to the last published annual consolidated financial 

statements. 

 

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES 

2020-06-23  Przemysław Borek Vice-President of the Management Board       

2020-06-23  Beata Żaczek  Vice-President of the Management Board 

23rd June 2020 at 3.52 p.m.  

 


