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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO        

   

Raport bieżący nr  42/2016   

            

Data sporządzenia:   2016-11-04       

  

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.      

     

Temat    Informacja o zawarciu umów przez spółkę ZEUS S.A. z Grupy 

ELEKTROTIM z Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego z/s w Warszawie   

        

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

           

            

Treść raportu:           

 

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, iż otrzymała w dniu 04.11.2016r. od ZEUS S.A., spółki z Grupy 

Kapitałowej, zawiadomienie o zawarciu dwóch umów ze Skarbem Państwa – Ministrem Obrony 

Narodowej, w imieniu i na rzecz którego działa Dyrektor instytucji gospodarki budżetowej pod firmą: 

„Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” z siedzibą w Warszawie (data umów: 

03.11.2016r.)   

 

ELEKTROTIM S.A., raportem bieżącym nr 41/2016 z dnia 12.10.2016r., informowała o wyborze dwóch 

oferty złożonych przez ZEUS S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

a) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku magazynowego o konstrukcji 

stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych NRF wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą oraz zadaszenia patio budynku nr 5 na terenie Centrum Szkoleń Sił 

połączonych (JFTC) w Bydgoszczy;   

b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (DP) oraz wykonanie robót budowlano-

montażowych w zakresie zadania: „Dodatkowa kontenerowa przestrzeń biurowa dla personelu 

JFTC Bydgoszcz” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj.   

 

Termin wykonania pierwszej umowy (budowa budynku magazynowego) ustalony został na okres do 

dnia 31.05.2017r.    

 

Termin wykonania drugiej umowy (dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót – kontenerowa 

przestrzeń biurowa) ustalony został na okres do dnia 28.04.2017r.    

 

Za wykonanie przedmiotu obydwu powyższych umów Strony ustaliły wynagrodzenie umowne o 

charakterze ryczałtowym w łącznej  wysokości 12.088.440 zł brutto.   

 

Pozostałe warunki umów, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie 

stosowanych warunków dla tego typu umów.   

 

Biorąc pod uwagę: aktualny portfel zamówień Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, a także szacowanie 

ryzyka przez Spółkę w kontekście m.in. ryzyka uzależnienia się od odbiorców-klientów (udział 

segmentu „wojsko” stanowił 25% sprzedaży za pierwsze półroczne 2016), ELEKTROTIM S.A. podaje 

fakt zawarcia ww. umów do publicznej wiadomości z uwagi na duże znaczenie dla przychodów Grupy 

w przyszłości oraz ze względu na zakwalifikowanie zawarcia przedmiotowych umów jako informacji 

poufnej zgodnie z definicją określoną w art. 7 rozporządzenia MAR.    

       


