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Treść raportu:

Zarząd Tarczyński S.A. („Zamawiający”,  „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 r. przesłał do 
Przedsiębiorstwa Techniczno Budowlanego Nickel sp. z o.o. („Wykonawca”) powiadomienie o odstąpieniu od 
umowy z dnia 7 czerwca 2013 r. na rozbudowę zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Ujeźdźcu Małym, gmina 
Trzebnica („Umowa”).
Podstawą do odstąpienia od Umowy przez Emitenta jest fakt, że Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia, 
w sposób trwały i nie rokujący poprawy uchyla się od prowadzenia robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Naruszenie Umowy miało miejsce pomimo wielokrotnych pism i wezwań o przyspieszenie i poprawę jakości 
prac, a także mimo zaproponowanych Wykonawcy zmian do Umowy stwarzających możliwość naprawy 
powstałych naruszeń.
Przedmiotem Umowy była realizacja projektu wykonawczego i rozbudowa zakładu produkcyjnego zlokalizowanego 
w Ujeźdźcu Małym. Wykonawca był zobowiązany do ukończenia całości robót oraz – przy współudziale Spółki – do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie w zakresie umożliwiającym użytkowanie przedmiotu Umowy. 
Umowa ulega rozwiązaniu z dniem 14 lipca 2014r.
Terminowa realizacja inwestycji ma dla Spółki znaczenie kluczowe, w związku z zawartą z Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa umową na dofinansowanie projektu rozbudowy zakładu, gdyż jednym z warunków 
otrzymania dotacji w kwocie 14,4 mln zł jest terminowe uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W ocenie Zarządu 
Spółki kontynuacja współpracy z PTB Nickel stwarzała istotne ryzyko niedotrzymania daty ukończenia, co w 
konsekwencji mogłoby spowodować utratę dotacji. Intencją Emitenta jest dokończenie procesu inwestycyjnego w 
przewidzianym terminie do 25 października 2014 roku umożliwiającym otrzymanie dofinansowania, przy 
zachowaniu wymaganej jakości robót. W tym celu Tarczyński SA zobowiązał Wykonawcę do przekazania w drodze 
cesji wszystkich umów z podwykonawcami zatrudnionymi aktualnie na placu budowy, lub których zatrudnienie było 
przewidziane dla potrzeb realizacji Umowy oraz umów z projektantami i dzierżawcami sprzętu. Dokończenie 
procesu inwestycyjnego nastąpi w oparciu o użycie dóbr oraz dokumentacji Wykonawcy, zaś koordynacja prac 
podwykonawców zostanie powierzona firmie Fach-Invest, dotychczas pełniącej rolę Managera Projektu.
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