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Temat

Informacja zawarciu umowy w branży offshore wind.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”), informuje o uzgodnieniu w dniu dzisiejszym 
istotnych warunków i zawarciu umowy pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. Zamet Industry sp. z o.o. z siedzibą w 
Piotrkowie Trybunalskim (dalej: „Zamet Industry”) a Bladt Industries A/S z siedzibą w Aalborg (dalej: „Bladt 
Industries”), mocą której Zamet Industry wyprodukuje i dostarczy na rzecz Bladt Industries, wybrane konstrukcje 
stalowe dla potrzeb inwestycji związanej z budową morskiej farmy wiatrowej. Wartość zawartej umowy wynosi ok 
4,3 mln EUR. Planowany harmonogram przewiduje sukcesywne dostawy w terminach do września 2022 roku. 
Zamet Industry udzieli 72 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczane elementy. Zabezpieczeniem należytego 
wykonania umowy oraz zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady, będzie gwarancja 
bankowa oraz oświadczenie Emitenta o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z 
umowy. Pozostałe warunki umowy są nieodbiegające od warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach. 

W związku z przedmiotowym kontraktem, Zamet Industry został wpisany na listę kwalifikowanych dostawców dla 
Bladt Industries, jak również został zaakceptowanym podwykonawcą odbiorcy końcowego. Zarząd Emitenta 
informuje, iż nawiązanie współpracy z Bladt Industries, jest krokiem na rzecz zmiany kierunku podstawowej 
aktywności rynkowej Zamet Industry sp. z o.o. z dotychczasowego rynku ropy i gazu na rynki związane z energią 
odnawialną. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 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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