
Raport bieżący nr 55/2019 

Data sporządzenia: 2019-11-19 

Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej 

Pekabex S. A.  

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

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

dzisiejszym spółka Pekabex Bet S.A (spółka w 100% zależna od Emitenta) zawarła umowę ze spółką 

Silvernix Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) której przedmiotem jest wykonanie 

konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej na podstawie dokumentacji wykonanej przez Pekabex Bet S.A 

na potrzeby inwestycji Baltic Wave w Kołobrzegu („Umowa”). Umowa została zawarta w toku 

normalnej działalności operacyjnej Pekabex Bet S.A. Produkcja elementów prefabrykowanych na 

potrzeby przedmiotowej umowy realizowana będzie z nowo wybudowanej wysoko zautomatyzowanej 

fabryki w Gdańsku, która rozpocznie działalność produkcyjną poczynając od  grudnia bieżącego roku. 

 

Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet S.A. za wykonanie Umowy wynosi  netto 

równowartość ok 3 % przychodów grupy kapitałowej Emitenta za 2018 r., plus należny podatek VAT. 

Strony wskazały termin 15.07.2021 r. jako termin zakończenia realizacji robót. 

 

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

zwłokę w dotrzymaniu terminu końcowego w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia netto Pekabex 

Bet S.A. za każdy dzień zwłoki powyżej 7 dni oraz za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z 

winy Pekabex Bet S.A. w wysokości 5 % wynagrodzenia netto Pekabex Bet S.A. Strony wprowadziły 

limit kar umownych w wysokości 5% wartości wynagrodzenia netto Pekabex Bet S.A.  

Pekabex Bet S.A. udziela Zamawiającemu  gwarancję jakości i rękojmi za wady na okres 61 miesięcy 

liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji. 

Zamawiający zapłaci Pekabex Bet S.A. wynagrodzenie w terminie do 14 dni od dnia wystawienia 

faktury VAT. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. 

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

skonsolidowanych kapitałów Emitenta, a także że ma spodziewany pozytywny wpływ na sytuację 

finansową Pekabex Bet S.A. i co za tym idzie, całej grupy kapitałowej Emitenta. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

2019-11-19  Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu    

2019-11-19  Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu 
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