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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2016 z dnia 27.07.2016 r., nr 80/2016 z dnia 07.09.2016 r. oraz nr
103/2016 z dnia 01.12.2016 r., Zarząd KOPEX S.A. („Emitent”) informuje o wejściu w życie dnia 14 lutego 2017 r.
aneksu („Aneks”) do umowy, której przedmiotem jest: dostawa i montaż konstrukcji stalowej budynku
maszynowni, kotłowni, bunkrowni, LUVO, SCR, montaż bunkrów węglowych, podniesienie i ułożenie
zdmuchiwaczy parowych z przeznaczeniem dla Bloku energetycznego o mocy 910 MWe brutto realizowanego dla
Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II w Jaworznie. Stronami Umowy są
Konsorcjum spółek Stal-Systems S.A. i KOPEX S.A. występujące razem jako Wykonawca oraz E003B7 Sp. z o.o.
(spółka zależna RAFAKO S.A.) występująca jako Zamawiający.
W związku z powyższym nastąpiła zmiana lidera konsorcjum z KOPEX S.A. na Stal-Systems S.A. Ponadto, pełniący
dotychczas rolę lidera konsorcjum KOPEX S.A., przekazał pozostały (od dnia wejścia w życie Aneksu) do
wykonania przez niego na mocy umowy konsorcjum zakres przedmiotu Umowy na rzecz Stal-Systems S.A.
pełniącego dotychczas rolę członka konsorcjum. Dotychczasowi podwykonawcy KOPEX S.A. na mocy odrębnych
porozumień staną się podwykonawcami Stal-Systems S.A.
W ramach Aneksu, Strony dokonały stosownych zmian w zakresie m.in. dalszej realizacji przedmiotu Umowy oraz
sposobu regulowania dotychczasowych i przyszłych wynikających z niej rozliczeń.
Wartość prac zrealizowanych do dnia 31.01.2017 r. przez Emitenta w ramach ww. umowy wyniosła około 64 mln zł
netto.
O zawarciu Umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. Umowa
weszła w życie w dniu 13 stycznia 2016 r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2016.
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