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Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 13 stycznia 2016 roku, aneksu do umowy z 
dnia 23 września 2015 roku, zawartej pomiędzy Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 
(„Wykonawca”) a E003B7 Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu („Zamawiający”), o której Emitent informował raportem 
bieżacym nr 34/2015 oraz 36/2015.
Przedmiotowy aneks zmienia warunki umowy w ten sposób, że dotychczasowy zakres przedmiotu umowy do 
wykonania przez Wykonawcę, zostaje rozszerzony o montaż nośnej konstrukcji stalowej kotła wraz z rusztem 
nośnym oraz dostawę i montaż kanałów spalin od wylotu z kotła do wlotu do reaktora SCR. Przewidywany termin 
zakończenia realizacji umowy, z uwzględnieniem montażu, został określony na luty 2018 roku. 
W związku ze zmianą zakresu przedmiotu umowy, dotychczasowe umówione wynagrodzenie Wykonawcy ulega 
zwiększeniu o kwotę 13.902.000,00 zł netto (trzynaście milionów dziewięćset dwa tysiące złotych i 00/100 netto). 
Po zawarciu przedmiotowego aneksu, łączne szacunkowe wynagrodzenie netto, należne Wykonawcy z tytułu 
wykonania umowy, wynosi 49.799.030,80 zł netto (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy trzydzieści złotych i 80/100 netto). 
Wykonawca w terminie 15 dni od daty zawarcia aneksu, uzupełni zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w 
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość 10% brutto kwoty, o którą wynagrodzenie Wykonawcy 
uległo zwiększeniu w związku ze zmianą zakresu przedmiotu umowy. 
Pozostałe istotne postanowienia umowy nie uległy zmianie. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Podstawa prawna: Art 56 ust.1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. 
jedn. Dz.U. 2013 poz. 1382 z późn. zm.) 
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