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Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż łączna wartość
brutto umów podwykonawczych zawartych przez spółkę zależną Emitenta – Pekabex Bet S.A.
(„Spółka”) z TB Development Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku kalendarzowym 2022
przekroczyła 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego
opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i łącznie wynosi w
zaokrągleniu do pełnych procentów 2% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zarząd Emitenta informuje, iż łączna wartość
brutto umów zawartych przez Spółkę z TB Development Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku
kalendarzowym 2022 po publikacji niniejszego raportu liczona będzie od początku.
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The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (“the Issuer”) informs that
the total gross value of subcontracts concluded by the Issuer’s subsidiary - Pekabex Bet S.A. (“the
Company”) with TB Development Sp. z o.o. in the calendar year 2022 exceeded 5% of the value of the
Issuer's consolidated equity according to the last published annual consolidated financial statements,
and in total amounts to 2% of the revenues of the Pekabex Group, rounded off to the nearest whole
percentages, according to the last published annual consolidated financial statements. The Issuer’s
Management Board informs that the total gross value of contracts concluded by the Company with TB
Development Sp. z o.o. in the calendar year 2022 after the publication of this report will be counted
from the beginning.
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