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Treść raportu:

Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Emitenta
wpłynęło pismo pełnomocnika kopalni Mines de Potasse d'Alsace z siedzibą w Wittelsheim (dalej: "MDPA")
informujące o roszczeniu odszkodowawczym względem Spółki (dalej: „Roszczenie”). Emitent do dnia 30 czerwca
2021 r. realizował dla MDPA kontrakt, którego przedmiotem było utrzymanie ruchu poeksploatacyjnego instalacji
górniczych i zamknięcie zakładu górniczego („Kontrakt”). O terminie zakończenia realizacji Kontraktu oraz wyniku
postępowania przetargowego na dalsze prace dla MDPA, Emitent informował w raportach okresowych oraz w
raportach bieżących nr 6/2021 oraz 13/2021.
Roszczenie określone przez MDPA obejmuje zapłatę przez Emitenta kwoty ok. 118 tys. EUR netto tj. ok. 547 tys.
PLN wg średniego kursu EUR/PLN z dnia 17 grudnia 2021 r. tj. 1 EUR = 4,6334 PLN.
Na obecnym etapie sprawy, celem odniesienia się do podstaw uzasadnienia Roszczenia zgłoszonego przez
MDPA oraz celem weryfikacji obszernej dokumentacji dołączonej przez MDPA do pisma, Emitent przeprowadzi
analizę stanu faktycznego i prawnego sprawy. Niemniej już w tym miejscu Emitent wskazuje, iż m.in. z uwagi na
charakter prac wykonywanych przez Emitenta w ramach Kontraktu (usługi), Emitent nie zgadza się z zakresem
zgłoszonego Roszczenia.
Zgłoszenie Roszczenia przez MDPA zostało uznane przez Emitenta za informacje poufną ze względu na jego
wartość, określoną przez kontrahenta.
Emitent, w przypadku istotnej zmiany aktualnego stanu sprawy, w tym polubownego rozstrzygnięcia sprawy albo
jej skierowania na drogę postępowania sądowego, poinformuje o tym w odrębnych raportach.
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