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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”) zawarła z Powszechna Kasa Oszczędności Bank 

Polski S.A. (dalej „PKO”) transakcje polegające na zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym części 

płatności z tytułu realizacji kontraktów Spółki w łącznej kwocie 9.500.000 EUR. Łączna wartość 

przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych w tym roku przez Spółkę z PKO 

wynosi 9.500.000 EUR. 

 

Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że łączna kwota przedmiotu transakcji 

zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych przez Spółkę z PKO w tym roku przekracza w 

przeliczeniu na PLN 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

2020-01-31    Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu 

2020-01-31 Beata Żaczek  Wiceprezes Zarządu   

31 stycznia 2020 r. godz. 17:36 

  



Current report No.: 3/2020 

Document date:  2020-01-31 

Subject: Execution of transactions hedging against foreign exchange risk during contracts 

performance 

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

 

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

informs that the Issuer's subsidiary – Pekabex Bet S.A. (“the Company”) concluded transactions today 

with Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (hereinafter referred to as “PKO”) consisting in 

hedging against foreign exchange risk during contracts performance in the amount of 9.500.000 EUR. 

The total value of the subject of foreign exchange risk hedging transactions concluded this year by the 

Company with PKO is 9.500.000 EUR. 

 

The information has been deemed material due to the fact that the total amount of the subject of foreign 

exchange risk hedging transactions concluded by the Company with PKO this year exceeds 10% of the 

Issuer’s consolidated equity capital in PLN. 
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2020-01-31 Robert Jędrzejowski President of the Management Board     

2020-01-31    Beata Żaczek  Vice-President of the Management Board    

31st January 2020 at 5.36 p.m. 

 


