
Raport bieżący nr: 85/2021 

Data sporządzenia: 2021-12-23 

Temat: Rozwiązanie 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”) rozwiązała za porozumieniem stron, umowę z 

L.I. Invest Company sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie („Zamawiający”), której przedmiotem była Budowa 

zespołu budynków parku handlowego w Kępnie (5 budynków usługowych o pow. do 2000m2 

powierzchni oraz 1 budynku usług gastronomii) z parkingami, drogami manewrowymi, instalacjami 

wewnętrznymi i pylonem reklamowym, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 

65/2021 z dnia 14.09.2021r.  

 

Pomimo rozwiązania umowy Strony postanowiły, że po ostatecznym ustaleniu przez Zamawiającego 

kształtu obiektu budowlanego wchodzącego w zakres Inwestycji, przystąpią w dobrej wierze do 

negocjacji nowych warunków współpracy odnoście do zakresu zleconych prac i harmonogramu ich 

wykonania.     

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  

2021-12-23 Beata Żaczek  Wiceprezes Zarządu 

2021-12-23   Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu 

23 grudnia 2021 r. godz. 15:21 

 

 

 

 

 

 

 

  



Current report No.: 85/2021 

Document date: 2021-12-23 

Subject:  Termination of a significant agreement 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. ("Issuer") informs that 

today the Issuer's subsidiary - Pekabex Bet S.A. (The "Company") terminated by mutual consent of the 

Parties the Agreement with L.I. Invest Company sp.z o.o. with its seat in Syców ("the Purchaser"). The 

subject of Agrement was the construction of a complex of commercial park buildings in Kępno (5 

service buildings with an area of up to 2,000 m2 and 1 catering service building) with parking lots, 

maneuvering roads, installations internal and advertising pylon about the conclusion of which the 

Issuer informed in the current report No. 65/2021 of 14/09/2021. 

 

Despite the termination of the contract, the Parties decided that after the Purchaser has finally 

determined the shape of the construction object which is the subject of the Agreement, the Parties 

will begin, in good faith, negotiating new terms of cooperation with regard to the scope of 

commissioned works and the schedule of their execution. 

 

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES 

2021-12-23  Beata Żaczek   Vice-President of the Board 

2021-12-23  Przemysław Borek  Vice-President of the Board 

 

23rd of December 2021, at 03:21 p.m. 

 

 

 


