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Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowlanego dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku oraz raportów wcześniejszych 
dotyczącego umowy na wykonanie zamówienia pn.: "Przebudowa układu  infrastruktury kolejowej dla obsługi 
Elektrowni Ostrołęka C" [Umowa], Zarząd TORPOL S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 12 lutego 2021 roku 
pomiędzy konsorcjum z udziałem Emitenta [Lider Konsorcjum] oraz Zakładami Automatyki KOMBUD S.A. [Partner] 
a Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. [Inwestor] zawarty został aneks [Aneks] do Umowy na podstawie którego zakres 
prac pierwotnie objętych umową został zmniejszony, co związane jest z planowaną zmianą paliwa dla jednostki 
Ostrołęka C z węglowego na gazowe i brakiem potrzeby transportu węgla oraz elementów i materiałów 
eksploatacyjnych dla nowej jednostki.

Wartość prac, które aktualnie będą realizowane przez Konsorcjum została ustalona na ok. 32,3 mln zł netto, przy 
czym na Emitenta przypadać będą prace o wartości ok. 29,5 mln zł netto. Zgodnie 
z postanowieniem Aneksu prace zostaną zrealizowane w terminie 20 miesięcy od daty jego zawarcia. Zawarcie 
Aneksu stanowi jednocześnie polecenie wznowienia realizacji Umowy.
 
Aneks wszedł w życie z dniem podpisania  z mocą obowiązującą od dnia 14 czerwca 2020 r. W pozostałym 
zakresie warunki realizacji Umowy nie uległy istotnym zmianom. 
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