Raport bieżący nr 47/2015 z dnia 01.06.2015r.

Temat:
Zmiana znaczącej umowy zawartej przez jednostkę zależną Emitenta.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i okresowe.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna (Emitent) przekazuje do publicznej
wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 czerwca 2015 roku, Emitent otrzymał informację od
Spółki Zależnej Emitenta – Spółki Elektrociepłownia BĘDZIN Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością o zawarciu przez Spółkę Zależną Emitenta w dniu 1 czerwca 2015 r.
Aneksu do znaczącej umowy zawartej 3 września 1999 roku z Przedsiębiorstwem
Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej ( obecnie TAURON Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w
Katowicach ), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 46/1999 z dnia 03 września
1999 roku. Znacząca umowa zawarta została przez Emitenta, jednak na mocy umowy
przeniesienia prawa własności przedsiębiorstwa Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A w
rozumieniu art. 55 ( 1) Kodeksu Cywilnego, na podstawie której Emitent przeniósł na rzecz
Spółki Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.- Spółki Zależnej własność przedsiębiorstwa
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w tym wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów
handlowych i innych umów, których stroną była spółka Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
( o której Emitent informował raportem bieżącym nr 48/2014 z dnia 05.08.2014 roku), Stroną
umowy znaczącej jest Spółka Zależna Emitenta - Spółka Elektrociepłownia BĘDZIN Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
1.Data zawarcia Aneksu do znaczącej Umowy: 1.06.2015 r.
2.Oznaczenie stron umowy
- TAURON Ciepło Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
(Odbiorca),
- Elektrociepłownia BĘDZIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie
(Sprzedawca lub Dostawca)
3.Oznaczenie przedmiotu umowy
Przedmiotem Umowy jest sprzedaż zamówionej mocy cieplnej, ciepła, nośnika ciepła.
4.Istotne warunki umowy
Aneksem dokonano począwszy od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zmiany
( zwiększenia) wielkości mocy podstawowej o 20 MWt.
5.Postanowienia dotyczące kar
Bez zmian

6.Zastrzeżenia warunku lub terminu
Aneks nie został zawarty pod warunkiem.
7.Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą:
Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, że wartość
umowy zawartej przez spółkę zależną od Emitenta przekracza wartość 10% kapitałów
własnych Emitenta.
Pozostałe postanowienia Umowy na sprzedaż ciepła z dnia 3 września 1999 r. pozostają bez
zmian.

Podstawa prawna
§ 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
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