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Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 3 czerwca 2022 r. powziął informację, iż w związku z
zamknięciem w tym samym dniu przez PGNiG S.A. (Inwestor) aukcji elektronicznej przeprowadzonej w ramach
przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze
złoża Międzychód Część 1: Rozbudowa Ośrodka Centralnego Lubiatów (OC Lubiatów) o zespół budynków i
obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną, rozbudowa Ośrodka Grupowego Międzychód (OG
Międzychód) związana z włączeniem do eksploatacji odwiertu Międzychód-8H" (Inwestycja), oferta złożona przez
konsorcjum firm z udziałem Torpol Oil & Gas sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Emitenta (łącznie zwani
Konsorcjum) w ramach aukcji elektronicznej otrzymała najwyższą ilość punktów.
Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi cena brutto (waga 100%).
Termin realizacji Inwestycji został określony na 24 miesiące od zawarcia umowy.
Cena oferty złożonej przez Konsorcjum w ramach aukcji elektronicznej wynosi 393 mln zł brutto (tj. ok. 319,5 mln zł
netto).
Środki Inwestora przeznaczone na realizację zakresu podstawowego Inwestycji, wynoszą ok. 291,3 mln zł brutto
(236,8 mln zł netto).
Szacunkowy udział Emitenta w Konsorcjum wynosi ok. 30%.
O dalszych istotnych etapach ww. postępowania Emitent będzie informował w trybie kolejnego raportu bieżącego.
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