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Data sporządzenia: 2011-03-07

Temat:
Znacząca umowa
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że od 21
lipca 2010 r. do dnia dzisiejszego zawarł z Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Konstruktorskiej 11A (dalej: Odbiorca), umowy dostaw stali zbrojeniowej
prefabrykowanej, o łącznej wartości szacunkowej 23.366.824,16 (słownie: dwadzieścia trzy
miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery i 16/200) zł netto.
Największa z zawartych umów to Umowa dostawy stali zbrojeniowej prefabrykowanej z dnia
17 września 2010 r. (dalej: Umowy).

Wartość szacunkowa Umowy: 6.300.000,00 (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy) zł
netto.

Termin zakończenia dostaw: 30 czerwca 2011 roku.

Termin płatności: 35 dni od daty dostarczenia Odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury.

Kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, druga Strona może
naliczyć karę umowną w wysokości 10% szacunkowej wartości brutto Umowy;
b) Emitent ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 5% wartości danej dostawy
brutto za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w odbiorze zamówionych przez Odbiorcę
i wykonanych przez Emitenta zbrojeń, liczony od 7 dnia po dacie przewidzianej
dostawy;
c) w przypadku zwłoki w wykonaniu danej dostawy, Emitent zapłaci Odbiorcy karę
umowną w wysokości 5% wartości brutto zamówienia, którego realizacja miała
się odbyć danego dnia;
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d) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rękojmi, Emitent zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% wartości
dostawy wadliwej stali zbrojeniowej za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia
wyznaczonego na zakończenie usunięcia wad;
e) Strony zastrzegły prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, do wartości poniesionej szkody.

Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Wartość zawartych umów z Odbiorcą przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
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