
Raport bieżący nr: 27/2021 

Data sporządzenia:  2021-04-23 

Temat: Odstąpienie od znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji 

Budowlanej Pekabex S.A. 

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

 

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

spółka zależna Emitenta - Pekabex Bet S.A. („Spółka”) złożyła  spółce Międzynarodowe Targi 
Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Zamawiający”) oświadczenie o odstąpieniu od umowy z 

Zamawiającym, której przedmiotem było wykonanie prac projektowych w zakresie projektu 

budowlanego i projektu wykonawczego, robót budowlanych, robót instalacyjnych związanych z 
kompleksowym wykonaniem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa parkingu 

wielopoziomowego na terenie MTP”, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 

70/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. Konieczność odstąpienia od umowy wynika z faktu nieprzekazania 

przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym niemożności 

uzyskania przez Spółkę decyzji o pozwoleniu na budowę. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

2021-04-23 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu 
 

2021-04-23 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu 

 

23 kwietnia 2021 r. godz. 16:30 

 

  



Current report No.: 27/2021 

Document date:  2021-04-23 

Subject: Withdrawal from a significant contract by a subsidiary of Poznańska Korporacja 

Budowlana Pekabex S.A. 

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

 

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

today the Issuer’s subsidiary - Pekabex Bet S.A. (“the Company”) submitted to a company 

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. with its seat in Poznan (the Purchaser”) a declaration of 

withdrawal from the contract with the Purchaser, the subject of which were design works on design 

executive design, construction project construction and installation works related to the comprehensive 

implementation of the investment project named “Construction of a multi-storey car park on the 

premises of MTP”, about the conclusion of which the Issuer informed in the current report no 70/2020 

of December 15, 2020. The necessity to withdraw from the contract results from the fact that the 

Purchaser has not handed over a decision on environmental conditions, and thus the Company is unable 

to obtain a building permit. 

 

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES 

2021-04-23 Przemysław Borek Vice-President of the Management Board 

2021-04-23 Robert Jędrzejowski President of the Management Board 

23rd of April, 2021 at 4.30 p.m. 

 


