Raport bieżący nr 49/2015 z dnia 03.06.2015r.

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. 3 czerwca 2015 roku, Emitent otrzymał informację od
Spółki Zależnej Emitenta – Spółki Elektrociepłownia BĘDZIN Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością o zawarciu przez Spółkę Zależną Emitenta jako Zamawiającego w dniu
3 czerwca 2015 r. Aneksu do Kontraktu nr 99/EC/2014 na wykonanie zadania pn. „Budowa
instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.” ze
Spółką SBB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu ( poprzednia nazwa:
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Remontowe Energetyki i Przemysłu ”Remak-Rozruch” Spółka
Akcyjna) - jako Wykonawcą - o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 59/2014 z
dnia 30.09.2014 r.
Aneksem dokonano modyfikacji postanowień Kontraktu w zakresie uzyskania przez
Wykonawcę pozwolenia na budowę, zmieniono treść Załącznika nr 3 do Kontraktu Harmonogram Płatności oraz Załącznika nr 5 - Harmonogram Realizacji Kontraktu do
Kontraktu, zmieniono postanowienia Kontraktu w zakresie zasad dotyczących przejścia
prawa własności części Etapu Przedmiotu Kontrakt na Zamawiającego a nadto postanowień
w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta i pomiarów zerowych kotła
K5.
Pozostałe warunki Kontraktu nie uległy zmianie. Aneks nie zawiera zastrzeżenia w postaci
warunku. Postanowienia aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla
danego typu umów.
Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, że wartość
kontraktu zawartego przez spółkę zależną od Emitenta przekracza wartość 10% kapitałów
własnych Emitenta.

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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