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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku Zarząd Centrum Nowoczesnych
Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 listopada 2017 r.
reprezentując Konsorcjum firm w składzie: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w
Sosnowcu – Lider Konsorcjum i ETP S.A. z siedzibą w Katowicach – Partner Konsorcjum (dalej łącznie
zwani: „Generalnym Podwykonawcą” lub „Konsorcjum”) podpisał z Syndykiem Masy Upadłości MAXER S.A.
w upadłości ("Wykonawca") Aneks nr 2 (dalej „Aneks”) do umowy dotyczącej wykonania projektu
budowlanego "Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze" (Umowa), który zwiększył
dotychczasową wartość Umowy o kwotę 14 340 tys. PLN netto. W związku z powyższym zakres robót
budowlano-montażowych do wykonania przez Konsorcjum w latach 2017-2018 wzrośnie do kwoty
184 767 tys. PLN netto. Ponadto dotychczasowa wartość robót na 2017 rok wynosząca 67 378 tys. PLN
netto wzrosła do kwoty 81 718 tys. PLN, co jest tożsame z wykonaniem całego zwiększonego zakresu
robót w 2017 roku.

Udział Emitenta w pracach realizowanych przez Konsorcjum jest zbliżony do zakresu prac Partnera
Konsorcjum.

Na podstawie Aneksu Generalny Podwykonawca wykona w 2017 roku roboty odrębnie wyceniane, a
niezbędne do zakończenia zadania pn. „Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze”, o czym
Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2017, przy czym część robót do wykonania w 2017 roku
wyceniona została ryczałtowo na kwotę: 12 494 tys. PLN netto, a pozostała część robót dotyczących
wykonania dróg dojazdowych do budowy
w 2017 roku będzie miała charakter obmiarowy i wyceniona została szacunkowo na kwotę:
1 846 tys. PLN netto.

Pozostałe wynagrodzenie należne Konsorcjum za zakres robót rozliczanych ryczałtowo do wykonania w
2018 roku zostanie uregulowane odrębnym aneksem podobnie jak wynagrodzenie obmiarowe za roboty w
ramach pozycji „Remont, naprawa, wykonanie dróg dojazdowych do budowy” do wykonania w latach
2018-2019.

W związku z zawarciem Aneksu pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


