
Raport bieżący nr 59/2020 

Data sporządzenia: 2020-10-06 

Temat: Odstąpienie od 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”) informuje, iż w dniu dzisiejszym 

spółka Pekabex Bet S.A. (spółka zależna Emitenta) złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy z 

panem Tomaszem Żarneckim dotyczącej generalnego wykonania stanu surowego zamkniętego 

inwestycji Galeria Podhalańska w Nowym Targu, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym 

44/2019. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez 

inwestora.  

Konieczność odstąpienia od umowy, wynika z faktu nie przekazania przez inwestora placu budowy, w 

zakresie niezbędnym do realizacji przez Pekabex Bet S.A. dalszych prac.   

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

2020-10-06 Beata Żaczek  Wiceprezes Zarządu    

2020-10-06   Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu 

6 października 2020 roku godz. 11:38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Current report No.: 59/2020 

Document date:  2020-10-06 

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

Budowlana Pekabex S.A. 

Legal basis: Article 17 para. 1 MAR - confidential information 

 

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

today Pekabex Bet S.A. (the Issuer's subsidiary) made a declaration of withdrawal from the contract 

with Mr. Tomasz Żarnecki regarding the general execution of the building shell of the Galeria 

Podhalańska investment in Nowy Targ, about the conclusion of which the Issuer informed in the 

current report 44/2019. The contract will be terminated upon receipt of the investor's declaration of 

withdrawal. 

The necessity to withdraw from the contract results from the fact that the investor did not hand over 

the construction site, to the extent necessary for the implementation by Pekabex Bet S.A. further work. 

 

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES 

2020-10-06  Przemysław Borek Vice-President of the Management Board         

2020-10-06     Beata Żaczek  Vice-President of the Management Board 

6th October 2020 at. 11:38 

 


