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Temat

Podpisanie listu intencyjnego z kontrahentem fińskim.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 13 
grudnia 2016 roku, listu intencyjnego pomiędzy Emitentem („Wykonawcą”) a kontrahentem fińskim 
(„Zamawiający”), mocą którego strony wyraziły wolę zawarcia umowy o wykonanie przez Zamet Industry S.A. na 
rzecz Zamawiającego, konstrukcji w obszarze urządzeń przeładunkowych, o łącznej szacunkowej wartości 5,8 mln 
EUR (ok. pięć milionów osiemset tysięcy euro). Zgodnie z treścią listu intencyjnego, Zamet Industry S.A. będzie 
dostarczał zamówione konstrukcje sukcesywnie, w termiach od maja 2017 roku do końca lipca 2018 roku. List 
intencyjny reguluje także sposób płatności, zasady odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań oraz warunki gwarancji jakości. Wszystkie powyższe uzgodnienia nie 
odbiegają od powszechnie stosowanych warunków rynkowych. Pozostałe warunki zostaną uzgodnione pomiędzy 
stronami w umowie - przy czym strony wyraziły wolę dążenia do podpisania przedmiotowej umowy w terminie do 
końca grudnia 2016 roku. 

Podstawa prawna: Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Tekst 
mający znaczenie dla EOG.
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