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Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Treść raportu:

Działając na podstawie prawnej: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie
MAR”)
Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w okresie od 05.04.2016 roku do 16.11.2016 roku
otrzymał od Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. („Zamawiający”, „PGG” dawniej Kompanii Węglowej S.A.) z
siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 8 792 443,00 PLN plus VAT.
Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 16.059-02 z dnia 13.09.2016 roku.
Przedmiotem umowy jest: Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych PATENTUS dla Oddziałów
Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w latach 2016-2017.
-Termin dostawy przedmiotu umowy: do 30.06.2017 roku; w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy
Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia,
umowa obowiązywać będzie do dnia 30.09.2017r.;
-Wartość przedmiotu umowy: 4 840 709,00 PLN plus VAT;
-Gwarancja:
gwarancja ogólna: 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.
-Kary umowne:
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 10% wartości netto
niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca; w wysokości 10%umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej
części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca; w wysokości 0,1% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie
dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31
dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%. W przypadku definitywnego braku realizacji
zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości
niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się w
szczególności oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w
której kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość
niezrealizowanego zamówienia lub jego części; w wysokości 0,1% wartości netto towaru zgłoszonego do
reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu; w wysokości 0,1% wartości netto podlegającego
wymianie towaru za każdy dzień zwłoki.
- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: w wysokości 10% umownej wartości netto
towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z
powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający; w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego
i nie odebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Na dzień przekazania niniejszego raportu zostało zrealizowane 12,46% tj. 603 298,00 PLN netto w/w umowy.

Kryterium uznania ww. umów i zamówień za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości
kapitałów własnych Emitenta.
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