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Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Art. 57 ust. 3 ustawy o ofercie.
Treść:
Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2016r.
podpisał umowę z Metrostav AS z siedzibą w Pradze, Czechy, reprezentowanym przez
Metrostav S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Bielsku-Białej na wykonanie 16 obiektów
mostowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi S-7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, W. Koszwały) - Elbląg (z węzłem
Kazimierzowo) z podziałem na 2 części. Część nr 1: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) –
Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, W. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo).
Zadanie 1:Koszwały – Nowy Dwór Gdański” („Umowa”).
Wartość Umowy wynosi 49,9 mln złotych brutto. Warunki Umowy nie odbiegają od
warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Umowa
przewiduje kary umowne ograniczone do 20% wynagrodzenia umownego. Zapłata kar
umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
przekraczających wartość tych kar. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku
lub terminu.
Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi 10% kapitałów własnych Spółki.
Jednocześnie w związku z podpisaniem opisanej powyżej Umowy Zarząd Spółki Vistal
Gdynia S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1382 ze zm.; "Ustawa o ofercie"), przekazuje do publicznej wiadomości informacje
poufne, których ujawnienie zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy o
ofercie oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r.
w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz
sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej
wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476).
Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do
Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2016. Informacja poufna, której
przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione jest następująca:
„Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 marca 2016r. w
trakcie negocjacji został parafowany projekt umowy ze spółką Metrostav a.s.
(„Kontrahentem”) dotyczącymi wykonania szesnastu obiektów mostowych w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc.
Koszwały (dk nr 7, W. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo) z podziałem na 2
części. Część nr 1: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr
7, W. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo), Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór
Gdański“ („Umowa”). Szacowana wartość umowy, która może zostać podpisana z
Kontrahentem wynosi 50 mln brutto. Warunkiem podpisania umowy jest akceptacja
projektu umowy przez Inwestora tj. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Spółka informuje, że podjął decyzję o opóźnieniu podania informacji do publicznej
wiadomości na okres od 29 marca 2016r. do dnia podpisana umowa przez Spółkę z
Kontrahentem ze względu na to, iż przekazanie informacji poufnej do publicznej
wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg i wynik negocjacji prowadzonych z
Kontrahentem w szczególności na zawarcie umowy co w konsekwencji mogłoby naruszyć
słuszny interes Spółka”.

