Raport bieżący nr: 27/2022
Data sporządzenia: 2022-04-28
Temat: Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji
Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 08.03.2021 Zarząd Poznańskiej Korporacji
Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż do Umowy szczegółowo opisanej w ww. raporcie
został zawarty aneks na podstawie, którego została podwyższona wartość wynagrodzenia o kwotę
stanowiącą 1% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego (w pełnych procentach) tytułem realizacji robót dodatkowych oraz
uzgodniły zakończenie realizacji przedmiotu umowy do 15 czerwca 2022 roku.
Powód uznania Informacji za istotną: Wartość zmiany do umowy przekracza 5% wartości
skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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Current report No.: 27/2022
Document date: 2022-04-28
Subject: Amendment of a significant contract concluded by a subsidiary of Poznańska Korporacja
Budowlana Pekabex S.A
Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information.
With reference to current report no. 16/2021 dated 08/03/2021, the Management Board of Poznańska
Korporacja Budowlanej Pekabex S.A. ("Issuer") informs that to the Agreement described in detail in the
aforementioned report an annex was concluded based on which the value of remuneration was increased
by the amount representing 1% of Pekabex Group revenue according to the last published annual
consolidated financial statements (in full percentages) for additional works and the Parties agreed to
complete the subject of the Agreement by 15 June 2022.
The reason for deeming the Information material: The contract value exceeds 5% of the value of the
Issuer's consolidated equity according to the last published annual consolidated financial statements.

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES
2022-04-28

Przemysław Borek

Vice-President of the Management Board

2022-04-28

Robert Jędrzejowski

President of the Management Board

28th of April 2022 at 04:08 p.m.

