
 

Raport bieżący nr: 55/2022 

Data sporządzenia:  2022-09-16 

Temat: Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w 

danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy 

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

 

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent")  informuje, iż w nawiązaniu do 

raportu nr 76/2021 o zawarciu Umowy ze spółką z PDC Industrial Center 163 Sp z o.o,   łączna wartość 

brutto aneksów zawartych przez spółkę zależną Emitenta – Pekabex BET S.A („Spółka”) z PDC 

Industrial Center 163 Sp z o.o. w roku kalendarzowym 2022 ponad wartość Umowy przekroczyła 5% 

wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego i łącznie wynosi w zaokrągleniu do pełnych procentów 

3 % przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego. 

Dodatkowo termin zakończenia robót objętych Umową zgodnie z aneksami przypada na upływ 8 

miesięcy od dnia umożliwienia przez Właściciela rozpoczęcia robót w zakresie ostatniego z budynków 

(BU3). 

Zarząd Emitenta informuje, iż łączna wartość brutto umów zawartych przez Spółkę z PDC Industrial 

Center 163 Sp z o.o. w roku kalendarzowym 2022 po publikacji niniejszego raportu liczona będzie od 

początku. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

2022-09-16 Przemysław Borek – Wiceprezes Zarządu  

2022-09-16 - Robert Jędrzejowski – Prezes Zarządu  
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Current report No.: 55/2022 

Document date: 2022-09-16 

Subject: The total gross value of contracts concluded with the same entity in a given calendar year 

exceeding the significant contract value 

Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information. 

 

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

with reference to current report no 76/2021 in subject of signing the Agreement with PDC Industrial 

Center 163 Sp z o.o  the total gross value of annexess concluded by the Issuer’s subsidiary – Pekabex 

BET S.A. (“the Company”) with PDC Industrial Center 163 Sp z o.o. in the calendar year 2022 over the 

contract value 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 3 % of the revenues of the 

Pekabex Group, rounded off to the nearest whole percentages, according to the last published annual 

consolidated financial statements.  

In addition, the deadline for completion of the works covered by the Agreement in accordance with the 

annexes is 8 months from the date on which the Owner allows the works on the last of the buildings to 

commence (BU3). 

The Issuer’s Management Board informs that the total gross value of contracts concluded by the 

Company with PDC Industrial Center 163 Sp z o.o in the calendar year 2022 after the publication of this 

report will be counted from the beginning. 

 

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES 

2022-09-16 Przemysław Borek  - Vice-President of the Board 

2022-09-16 Robert Jędrzejowski  - President of the Board 
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