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Temat

Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2015, Zarząd Zamet Industry S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 
dzisiejszym otrzymał oświadczenie spółki E003B7 Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu o wejściu w życie z dniem 
09.10.2015 roku, umowy zawartej pomiędzy Zamet Industry S.A. („Wykonawca”) a E003B7 Sp. z o.o. 
(„Zamawiający”), mocą której Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć nośną konstrukcję stalową kotła 
wraz z rusztem  nośnym, na potrzeby realizacji inwestycji budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. 

Tym samym, Emitent powziął wiadomość o spełnieniu się zastrzeżonego w umowie warunku zawieszającego, 
zgodnie z którym umowa wchodzi w życie pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego w terminie 16 dni od 
daty podpisania Umowy przez strony, wszystkich wymaganych zgód na zawarcie umowy z Wykonawcą, w 
szczególności zgody Gwarantów którzy udzielili Rafako S.A. gwarancji należytego wykonania inwestycji oraz zgody 
Inwestora tj. Tauron Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przedłożenia ich Wykonawcy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 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 (t. jedn. Dz.U. 2014 poz. 133).
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