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Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 14 grudnia 2021 r. podpisał umowę na realizację w
formule „pod klucz” zadania pn. „Dostosowanie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących
przepisów ochrony środowiska” [Umowa].
Zamawiającym jest Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie [Zamawiający].
Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zabudowy 3 kotłów wodnych olejowo--gazowych wraz z
wymaganą infrastrukturą w zakresie gospodarki olejem opałowym, doprowadzeniem gazu do kotłów i
wyprowadzeniem ciepła z nowego źródła.
Wynagrodzenie należne Emitentowi za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ok. 33,9 mln zł netto
[Wynagrodzenie].
Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w I kwartale 2022 r., a zakończenie w IV kwartale 2022 r.
Umowa przewiduje możliwość naliczenia przez Zamawiającego kar umownych m.in. z tytułu zwłoki w realizacji
Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że ogólny limit kar umownych wynosi 20% Wynagrodzenia, zaś łączna
wysokość kar umownych za niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych ograniczona jest do kwoty 15
% Wynagrodzenia. Jednocześnie Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wartość kar umownych na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że maksymalna odpowiedzialność Emitenta z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, oprócz przypadków szkody wyrządzonej na skutek
rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej, ograniczona jest do 100% Wynagrodzenia.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości
odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Zawarcie przedmiotowej Umowy jest kontynuacją działań Emitenta w obszarze budownictwa energetyczno –
przemysłowego, podjętych w następstwie uzyskania kierunkowej rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki oraz
utworzenia nowego segmentu energetyczno – przemysłowego, o czym Emitent informował w raportach bieżących
nr 60/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. oraz nr 57/2021 z dnia 9 listopada 2021 r.
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