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

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

powziął wiadomość o podpisaniu przez SN Strukton sp. z o.o. oraz HSB Boasted AB z siedzibą w 

Szwecji porozumienia („Porozumienie”), podpisanego uprzednio przez Pekabex Bet S.A. (spółkę w 

100% zależną od Emitenta), którego przedmiotem jest przejęcie  praw i obowiązków wynikających z 

kontraktu zawartego w dniu 17 grudnia 2018 r. przez SN Strukton sp. z o.o. oraz HSB Boasted AB 

(„Umowa”).  

Na mocy Porozumienia, Pekabex Bet S.A. zobowiązała się do zaprojektowania, wyprodukowania, 

dostawy oraz montażu konstrukcji prefabrykowanej dla inwestycji Brf Kajen („Inwestycja”). 

Warunkiem wejścia w życie Umowy jest otrzymanie przez Pekabex Bet S.A. pisemnego zamówienia 

do dnia 8 października 2019 r.  

Wynagrodzenie należne spółce Pekabex Bet S. A. z tytułu realizacji Umowy wynosi ok 3 % 

przychodów grupy kapitałowej Emitenta za 2018 r. Roboty budowlane będą realizowane zgodnie z 

harmonogramem ustalonym przez strony, przy czym rozpoczęcie montażu konstrukcji 

prefabrykowanej nastąpi w 12 tygodniu 2020 r., zaś ukończenie do 31 maja 2021 r.  

Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za 

niedotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu Umowy w wysokości 1 % wartości przedmiotu 

Umowy za każdy rozpoczęty tydzień oraz za niedotrzymanie terminów pośrednich w wysokości 0,3% 

wartości przedmiotu Umowy. Umowa nie przewiduje limitu kar umownych. 

Płatność za wykonane roboty budowlane nastąpi zgodnie z ustalonym przez Strony planem płatności. 

Faktury wystawione przez Pekabex Bet S.A. płatne będą w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktur. 

Pekabex Bet S.A. dostarczy HSB Boasted AB gwarancję należytego wykonania umowy i usunięcia 

wad usterek w wysokości 10% wynagrodzenia do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, a która 

po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy zostanie zredukowana do wysokości 5% wartości 

wynagrodzenia i pozostanie ważna przez okres 2 lat.  

Prawem właściwym dla Umowy jest prawo szwedzkie. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od 

warunków standardowych dla tego typu umów i są oparte na zasadach ABT 06. 

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość Umowy przekracza 10% wartości 

skonsolidowanych kapitałów Emitenta. Ponadto, zawarcie powyższej umowy ma spodziewany istotny 

oraz pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Pekabex Bet S.A., a co za tym idzie Grupy 

Pekabex.  
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