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Treść raportu:

Zarząd Spółki Tarczyński S.A., informuje, że w dniu 15 czerwca 2015 r. otrzymał pozew od PTB Nickel Sp. z o.o., o
zapłatę kwoty 19.460.006,65 zł. brutto, tj. 15.821.143,62 zł. netto, tytułem rozliczenia umowy generalnego
wykonawstwa inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjnego w Ujeźdźcu Małym, od której to umowy
Spółka Tarczyński S.A. odstąpiła z przyczyn leżących po stronie generalnego wykonawcy. Postępowanie
prowadzone jest przed Sądem Arbitrażowym ad hoc przy Konfederacji Lewiatan.
Jednocześnie podajemy do wiadomości, że spółka Tarczyński S.A. kwestionując przedstawione przez stronę
powodową rozliczenie, pozostając z nią w sporze, uważa się za uprawioną do kwoty 4.877.644,98 zł. netto z tytułu
wad i usterek robót wykonanych przez Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Nickel Sp. z o.o., konieczności
wykonania robót dodatkowych na skutek odstąpienia przez Tarczyński S.A. od umowy o generalne wykonawstwo
inwestycji z przyczyn leżących po stronie PTB Nickel sp. z o.o., z tytułu rozliczenia robót budowlanych prowadzonych
przez podwykonawców PTB Nickel sp. z o.o., za które nie dostali oni wynagrodzenia od PTB Nickel sp. z o.o. oraz
tytułem kar umownych za zwłokę w realizacji kontraktu przez PTB Nickel sp. z o.o.
Informacje na temat ww. sporu oraz zdarzeń poprzedzających emitent podawał do publicznej wiadomości w
raportach okresowych m.in. za I kwartał 2015 r., raport roczny za 2014 r. oraz w raporcie bieżącym nr 15/2014.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. w sprawie
informacji bieżących i okresowych.
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